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8. zasedání Výboru ČSAR Sestavil: Jiří Hais 

 
Zápis 
    8. zasedání Výboru ČSAR 
  
 Praha: 20.3.2004 10:30h 
 
 Přítomni: Předseda ČSAR Tomáš Novosad 
  Technický ředitel Jiří Hais 
  Finanční ředitel Vilibald Prokop 
  Ředitel pro reprezentaci Vasil Gjurov 
  Ředitel pro propagaci Eva Dutková 
  
  Revizní komise David Nedbal 
 
 
 
1. Přestup Kristýna Dryáková 
       Výbor schválil přestup Kristýny Dryákové z oddílu KP Praha do oddílu Sokol Pražský. 
Všechny náležitosti týkající se přestupu byly splněny. 
 
2. Ukázky akrobatického rock and rollu 
   Výbor ČSAR obdržel písemné nabídky 4 oddílů pro prezentaci akrobatického  
  rock and rollu. Elvis Jihlava TJ Sokol Bedřichov, TnT Silueta Praha, Rocky Club Praha  
  TJ Sokol Žižkov, Sokol Pražský – všechny nabídky byly bez nároku na honorář.  
  Pro prezentaci na akci asociace SQUASHE – viz minulý zápis z výboru,  
 dne 26.3.2004 byl na základě domluvy pověřen oddíl Elvis Jihlava TJ Sokol Bedřichov. 
 
3. Podpora SALTO FREE 
   Výbor obdržel podpisové archy „Kdo je pro podporu měsíčníku SALTO FREE“,  
  které osahovaly 49 podpisů členů ČSAR (včetně dětí) z celkové základny cca 800 
  členů. 
 
4. Právní analýza SALTA FREE 
   Výbor ČSAR obdržel právní analýzu zabývající se problematikou SALTA FREE,  
  která byla vypracována bezplatně. Tato analýza bude předložena všem přítomným  
  delegátům VH 2004. 
 
5. Speciální pravidla pro DF (turnaje v rámci Slovenska, ČR, Maďarska a Polska), 
    nikoliv pravidla ČSAR ani WRRC 
   Technický ředitel vyjednal během VH WRRC se zástupci svazů Maďarska, Polska  
  a Slovenska, rozšířená pravidla pro mezinárodní soutěže těchto svazů v kategorii  
  Dívčí formace. Pokud bude splňovat formace pravidla ČSAR – splňuje zároveň  
  tato speciální pravidla čtyřech svazů (ta jsou pouze rozšířena tak, aby zároveň  
  splňovala i národní pravidla Slovenka, Polska i Maďarska) a splňuje i pravidla WRRC.  
  Pravidla budou zveřejněny na VH ČSAR a k dispozici jsou i na internetu.  
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  Vilibald Prokop připravuje mezinárodní soutěž v akrobatickém rock and rollu  
  na termín 25.9.2004. Zároveň je pořadatelem JWC a EC B-Class 23.4.2005. Technický  
  ředitel děkuje Vilibaldu Prokopovi za tuto aktivitu. 

 
6. Výměna Porotců a spolupráce s Maďarskem 
   Technický ředitel dojednal s Maďarskem otevření soutěží pro páry, formace  
  a výměnu porotců. Na cca 70% soutěží ČSAR bude nominován jeden Maďarský  
   porotce a naopak. Cca 70% soutěží ČSAR bude otevřeno i pro páry a formace  
  z Maďarska. 
  Spolupráce tedy nyní plně funguje mezi ČSAR, SFAR, Polskem a Maďarskem 
 
7. Projekt EU a WRRC Congress 2004 
   Jan Rechnovský ve spolupráci s ČSAR připravuje projekt pro „Evropský seminář  
  svazů akrobatického rokenrolu zabývající se mládeží“. Hlavním úkolem je konference  
  o metodice akrobacie v akrobatickém rock and rollu a tréninku mládeže. Seminář  
  by se měl uskutečnit v návaznosti na kongres WRRC v Praze o který se ČSAR pro  
  rok 2004 uchází. 
 
8. Slavnostní otevření SAZKA ARÉNY 
   27.3.2004 proběhne slavnostní otevření SAZKA ARÉNY v Praze. V úvodním večeru  
  budou prezentovány vybrané sporty (mezi něž patří i akrobatický rock and roll).  
  Za ČSAR byl o vystoupení výborem požádán Roman Kolb s Kateřinou Fialovou  
  s dalším párem (Radim Holuša – Yveta Pokorná, popř. Zdeněk Adamec – Petra  
  Holovská). Schválena jim byla finanční odměna 6 000,-Kč. 
 
9. Školení trenérů III.Třídy akrobatického rock and rollu 
   Od 30.1.2004 do 21.2.2004 proběhlo školení trenérů III.třídy akrobatického  
  rock and rollu, kterého se zúčastnilo 34 uchazečů. 27 jich úspěšně školení zakončilo.  
  4 v testu neuspěli z toho 1 již opravil. Ostatní se zúčastní opravného zkouškového   
  termínu v Říčanech 10.4.2004, popř. jiného termínu  po domluvě s technickým  
  ředitelem ČSAR. 
 
10. Zakoupení svazové kopírky 
   Výbor pověřil technického ředitele zakoupením svazové kopírky (po konzultaci  
  s finančním ředitelem) pro potřeby ČSAR. 
 
11. Valná hromada WRRC 
   Předseda a Technický ředitel informovali výbor o průběhu a závěrech VH WRRC –  
  viz zápis z VH WRRC. 
 
12. Valná hromada ČSAR 
  Výbor přesunul VH ČSAR z 3.4.3004 na 4.4.2004 z důvodu konání VH ČSTV  
  dne 3.4.2004, kde bude mimo jiné schvalován i rozpočet ČSTV. 
 
13. Nový postup při přihlašování párů na soutěže WRRC - návrh 
  Ředitel pro reprezentaci připravuje nový návrh postupu při přihlašování párů  
  na soutěže WRRC. Představen bude na VH 2004. 
 
14. Cup of Highland a JWC a EC B-Class 2005 v ČR 
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15. Návrhy výboru pro VH 2004    
 

• Zvýšit startovné ze 100,-Kč na 150,-Kč a 50% odvádět do pokladny ČSAR  
např. na vyplácení zahraničních porotců. 

• Rozdělit roční příspěvky za oddíly u oddílů  pořádajících soutěže ČSAR  
od ostatních 

• Nový návrh pro registraci členů – Finanční řád 
Bod 2.Příspěvky členů ČSAR – čl.2.1. 

- kolektivní člen 1000,-Kč 
- individuální člen s klubovou příslušností   20,-Kč 
- individuální člen bez klubové příslušnosti 250,-Kč 
- individuální člen soutěžních párů a formací 250,-Kč 

    
   Bod 2.2. 

- kolektivní člen 1000,-Kč + 1000,-Kč 
- přidružený člen 500,-Kč + 500,-Kč 
- člen oddílu či individuální člen 250,-Kč + 250,-Kč 

 
  Správní poplatky: 
 
   Bod 1. – Registrace individuálního člena a vystavení průkazu      20,-Kč 
   Zakoupení známky individuálního člena soutěžního páru nebo formace 250,-Kč 

  
 
 Zápis vypracoval Jiří Hais 
 Termín dalšího zasedání: duben 2004, Praha - Strahov 


