Zápis z VV ČSAR
Přítomni:

Praha, 7.3.2015
Předseda ČSAR
Místopředseda
Člen VV

Jiří Hais
Miroslava Kočová
Petr Slabý
Jan Haupt
Marcela Pikálková

Revizní komise

Hosté:

Štěpánka Slámová
Vilibald Prokop
Marcela Pikálková
Zdeněk Vítek
Petra Hromasová

1. Stav účtu ČSAR
Předseda ČSAR informoval VV o stavu účtu ČSAR
2. ČOV, ČUS a ČSTS
Předseda ČSAR se zúčastní společného jednání ČSAR, ČOV a ČSTS, které je plánováno na
středu 11.3.2015. Na programu budou požadavky ČOV na budoucí strukturu tanečních
organizací v ČR, tak aby jednotně žádaly o finance z MŠMT.
3. Registrace ČSAR
VV byl seznámen s aktuálním stavem členské základny ČSAR 2015.
Nový oddíl:
K-rock dance Kalovy Vary
Předpokládané další oddíly, které budou v roce 2015 otevřeny:
KolbDance
Benátky nad Jizerou
SnS
Hranec Králové
Oddíl RnR
Pardubice
4. Česká televize a ČSAR
Jednání Jan Haupt – pan Hozák
ČT v režii
MČR formací, MČR Jihlava, sportovní zprávy, rozhovory, upoutávky
Svaz by platil 4 soutěže RR, Black Cup, Náchod, Letenský pohár, Benátky, (Český pohár)
Návrh smlouvy – očekáváme v pondělí / úterý
Připomínkována byla animace v programu.
Připomenuta byla kvalita médií, pořad Lvíčata, moderátorka akce.
ČSAR obdržel nabídku na natočení krátkého filmu – prezentace akrobatického rock and rollu.
Produkce
Tomáš Matuška
Výroba Schválena

ČSAR obdržel nabídky firem na natáčení dokumentů ze soutěží akrobatického rock and rollu:
a) Firma Kořínek Současný svět rokenrolu
b) FA Písek
c) Tomáš Matuška
5. Školení ČSAR
a) Školení trenérů III.třídy ve spolupráci s ČOS
Proškoleno celkem
24 trenérů
b) Školení porotců 2015
Proškoleno celkem
5 porotců (2 za SZAR)
V ČSAR celkem
29 aktivních porotců
c) Seminář OD
Proškoleno celkem
6 odborných dozorů
d) Školení trenérů II.třídy jaro 2016

6. Ročenka ČUS
Jan Haupt zajistil informace do ročenky ČUS.
7. Žádost člena ČSAR
Jan Haupt požádal o zařazení mezi aktivní členy kat. A
8. OMaO / Foud raising, informace - Marcela Pikálková
Dohoda o provedení práce byla prodloužena o další půlrok.
Dance Point
Reebok
Astorie
Tisk do 1000
Mix It

Poukázky, slevenky, zboží do komise
Rozšiřuje spolupráci, daruje ceny pro párové kategorie, formace pro
medailisty MČR v hodnotě cca 600kč/kus.
Spolupracuje i v roce 2015.
Spolupracuje, nyní tiskne plakáty a diplomy pro Dražice CUP.
Zvažuje spolupráci s ČSAR.

Stánek ČSAR
Zařazeny budou samolepky na auta (Ital a salto).
Projekty
Díky, trenére

ČSAR se připojí do projektu Díky, trenére a rozešle podrobnější
informace na oddíly.
Kraje
Podpora soutěží, cen. Královéhradecký kraj, Praha, Středočeský kraj
Rozvoj sportu.
Propagace a osvěta rock and rollu – v rámci akcí.
Festivaly sportu ČSAR vyzývá k účasti oddílů na akci 5.9.2015 a zajištění vystoupení
na této akci.

9. Soutěže ČSAR
a) Jarní soutěže jsou zveřejněny na webu rokenrol.cz

10. Nové webové stránky ČSAR
a) Webové stránky ČSAR mají nový design
b) ČSAR aktivoval nový systém přihlašování na soutěže prostřednictvím webu
Systém umožňuje i administraci a přihlašování na soutěže v Polsku a na Slovensku
c) Pomocí systému je možno usnadnit kontroly zdravotních prohlídek a jiných
důležitých dokumentů, potřebných pro start na soutěžích ČSAR
d) Systém exportuje startovní listiny soutěžících, soupisky trenérů a vstupů ČSAR
e) Systém je vytvářen dvojjazyčně čeština / angličtina

11. Elektronický porotovací systém ČSAR
a) Systém akceptuje nová pravidla WRRC a ČSAR v aktuální verzi
b) Vizualizace je připravena pro zveřejnění průběžných výsledků po každém kole
c) Výpočty jsou prováděny shodným způsobem jako u WRRC, v případě shody výsledků
je vložen doplňující klíč pro určení výsledného pořadí (viz soutěžní řád ČSAR)
12. Sportovní komise WRRC
Vydány byly oficiální dokumenty WRRC. ČSAR zajišťuje jejich překlad
a) Scoring the dance
Hodnocení tance
b) B-Class
Kategorie B – pravidla a hodnocení
c) Main Class
Kategorie A – pravidla a hodnocení
d) Safety level 3
Safety level 3 – pravidla pro DFS a kat. Junioři
13. Soutěžní řád a pravidla rock and rollu 2015
a) Pravidla aktualizovány podle nových pravidel WRRC
b) Vytvořena byla nová přehledná struktura soutěžního řádu ČSAR
c) Pracovní skupina představí pravidla na RO 8.3.2015
Tomáš Lembacher, Petr Slabý, Jiří Hais, Vilibald Prokop, Petra Hromasová
14. Repre trička
Zdeněk Vítek připraví návrh repre triček pro ČSAR.
15. Prezentace článků a výsledků ze soutěží ČSAR na webu rokenrol.cz
1.1. ČSAR zveřejní krátkou tiskovou zprávu po akci, obsahující pouze nejzajímavější
informace z akce.
1.2. Zprávy ze soutěží budou cíleně psány pro potřeby propagace sportu a prezentace
partnerů ČSAR.
1.3. Pro vnitřní potřeby základny budou vždy po akci k dispozici kompletní výsledky ČSAR.
Články zajistí Marcela Pikálková, zveřejnění provede Jan Haupt.
16. Nominace porotců ČSAR
VV připomínkoval a schválil nominaci porotců na jarní sezónu ČSAR. Nominace budou
zveřejněny na webových stránkách ČSAR.

Zápis vypracoval

Jiří Hais

