
Zápis z VV ČSAR          Praha, 12.2.2012  

  
 Přítomni:  Předseda ČSAR Ing. Vasil Gjurov 
 Místopředseda Jiří Hais 
  Finanční ředitel Ing. Miroslava Kočová  
  Člen OMaO Jan Haupt 
 Člen VV Václav Batista 
 Revizní komise Ondřej Daneš 
  Ondřej Javornický 
   
   Omluveni: Redakční rada  Lenka Hrabová 

 

 
 

1. Zdravotní prohlídky 
VV na základě zjištěných skutečností navrhuje RO úpravu soutěžního řádu v otázce 
zdravotních prohlídek ve znění: 
 
Zdravotní prohlídky od sportovního lékaře jsou povinné od 1. 1. 2012 a mají platnost 
jeden rok.  
 
Dětské a žákovské kategorie mají platnost prohlídky prodlouženou na dva roky s tím, 
že každý lichý rok stačí běžná prohlídka od praktického lékaře. 
 

2. Chybějící zápis z VH 2011 na webových stránkách ČSAR 
K dnešnímu dni je na stránkách ČSAR uveřejněn zápis z VH 2011. 
 

3. Hlášené přestupy 
VV schvaluje přestupy: 
Karolína Pastrňková z KP Praha do Kolb Dance VSK FTVS Praha 
Tereza Chocholoušová a Kateřina Burdová z TASK Silueta Praha do Sokol Pražský 
 

4. Žádost o hostování 
VV schvaluje hostování Petry Homolové z RnR Clubu Karlovy Vary v klubu Sokol 
Pražský. 
 

5. VV obdržel podnět na změnu financování svazu 
Štěpánka Slámová neformální cestou podala návrh na změnu financování ČSAR 
členskou základnou. Tato problematika je v kompetenci VH, VV se tedy tímto 
návrhem nebude dále zabývat. 
 

6. Poděkování reprezentantům 
Na soutěži Dražice Cup proběhne veřejné poděkováním nejlepším reprezentantům 
ČSAR za rok 2011. 
 

7. Současný stav EPS 
Jiří Hais domluví schůzku s dodavateli EPS ohledně zjištění současného stavu  
a dořešení dalšího postupu. 
 



8. VH WRRC proběhne 9. – 11. 3. 2012 
Jiří Hais zároveň informoval VV o dění ve WRRC 

 
9. Seminář pro odborný dozor ČSAR 

Jiří Hais informoval o přípravách plánovaného semináře pro odborný dozor, který 
proběhne 25. 2. 2012. 
 

10. Fotodokumentace soutěží ČSAR 
Jan Haupt informoval o nutnosti pozměnit směrnici pro pořádání soutěží ve věci 
dodávání fotodokumentace ze soutěže pořadatelem ve znění bodu 14. zápisu VV  
ze dne 19. 6. 2012. 
 

11. Jan Haupt informoval o práci OMaO za období od posledního zasedání VV. 
 

12. Spolufinancování záznamu ze soutěží 
Do směrnice pro pořádání soutěží do smlouvy pro pořadatele titulární soutěže bude 
přidána položka o spolufinancování televizních záznamů objednaných ČSAR ze strany 
pořadatele. 
 

13.  Zápisy z jednání VV a RO 
Počínaje tímto zápisem bude sekretariát svazu po zasedání VV a RO veškeré zápisy 
vyjma umístění na webové stránky svazu zároveň zasílat emailem na vedoucí 
jednotlivých oddílů. 
 

14. VV schválil nominaci porotců na jarní část sezóny 2012. 
 
 

 
Zápis vypracoval:   Ondřej Javornický 


