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1. Průběh registrace členů ČSAR
Technický ředitel seznámil VV s průběhem registrací tanečníků a stavem účtu ČSAR.
2. Dotace na činnost
Technický ředitel seznámil VV se stavem dotací z MŠMT – Program V.
3. Nová CD od WRRC
Technický ředitel informoval, že ČSAR zakoupil nová CD s hudbou od WRRC.
O možnosti získání těchto CD pro oddíly zašle sekretariát svazu.
4. VH WRRC 2012
Technický ředitel přednesl zprávu z VH WRRC:
 V kategorii B změněn Evropský pohár na Světový pohár
 Žáci, Junioři, kat.B nebudou se nasazovat páry
 Wild card smí pořadatel použít pouze pro tanečníky ze své země
 V kat.A budou nasazovány pouze páry, přímo z TOP TEN
 Vyhlášení výsledků finále proběhne vždy ihned po skončení příslušného finálového
kola a pouze pro první tři páry
 4-7.místo se již veřejně vyhlašovat nebude
5. VH WRRC 2013
ČSAR bylo pověřeno WRRC pořádáním VH WRRC pro rok 2013.
6. Seminář OD
Technický ředitel informoval o proběhlém semináři OD.
7. Pravidla pro soutěže BW
Na ČSAR zatím nebyla dodána pravidla pro soutěže BW. Dořešení této situace převzal
předseda ČSAR Vasil Gjurov.
8. Jednání ohledně dopracování EPS
Předseda svazu informoval o proběhlé schůzce ohledně dopracování EPS a jeho
dofinancování ze strany ČSAR.

9. Žádost o výjimku startu na soutěži ČSAR.
VV se zabýval žádostí Vilibalda Prokopa o výjimečný start na soutěži ČSAR bez platné
prohlídky od sportovního lékaře.
Na základě této a dalších připomínek od klubů ČSAR se VV rozhodl zohlednit absenci
platné tělovýchovné prohlídky pouze v případě, že tanečník má platnou prohlídku
od praktického lékaře a zároveň vedoucí oddílu zašle před konáním soutěže na ČSAR
žádost o výjimku s uvedením termínu, na který jsou jeho tanečníci objednáni
na prohlídku ke sportovnímu lékaři. Tuto výjimku je možné získat pouze pro jarní část
závodní sezóny 2012.
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