Zápis z VV ČSAR (3)
Přítomni:

Praha, 7.9.2019
Předseda ČSAR
Místopředseda

Jiří Hais
Miroslava Kočová

Revizní komise

Richard Burgr

1. Mistrovství světa v Praze
1.1. Vedoucí oddílů ČSAR obdrželi VIP pozvánky na MS v akrobatickém rock and rollu
1.2. Členové ČSAR mají možnost během soutěže v Hradci Králové zakoupit vstupenky na MS za
poloviční cenu
1.3. VV schválil Mediální partnerství rádia Evropa 2 pro MS v Praze (další propagace
je zajištěna mimo jiné i v Deníku Metro, ČD Magazín, Facebook, Hobulet, a další). Na
propagačních podkladech bude spolupracovat firma ROB DESIGN, s.r.o.
2. Česká unie kolektivních a individuálních sportů ČUKIS
2.1. ČSAR je jedním zakládajících členů ČUKIS
2.2. Od roku 2017 však placeného členství nevyužíval
2.3. V roce 2019 zaplatil registrační poplatek a požádal ČUKIS o opětovné přijetí našeho svazu
2.4. 20.9.2019 se předseda ČSAR zúčastní jednání VH ČUKIS a hlasování o přijetí ČSAR
3. Seminář porotců ČSAR
3.1. ČSAR umožnil stávajícím porotcům, kteří neabsolvovali jarní část školení opětovně získat
licenci
3.2. Podmínkou je účast na mezinárodním semináři v Praze, 6.10.2019 a následné úspěšné
složení tesů
4. Seminář WRRC v Praze
4.1. VV zorganizoval pro členy ČSAR mezinárodní seminář akrobatického rock and rollu
4.2. Členové ČSAR mají účast zdarma
4.3. Vedoucím lektorem bude Katalin Kis – Vice president WRRC - Education
4.4. Seminář bude mít dvě části
4.4.1.Teorie a technika základního kroku a rytmizace
4.4.2.Praktická výuka tance v akrobatickém rock and rollu
5. Centrum pohybové medicíny
5.1. VV navrhuje k VH finanční podporu zdravotního zabezpečení tanečníků kategorie A
5.2. Podpora by měla směřovat k zajištění fyzioterapeutických a rehabilitačního služeb
5.3. Příspěvek by se týkal 1/3 z prostředků ČSAR, 1/3 z prostředků oddílu, a 1/3 z prostředků
tanečníků
6. Rejstřík sportu
6.1. Rejstřík sportu do budoucna bude spravován Národní sportovní agenturou
6.2. Pravidla zápisu sportovců budou upřesněna dle metodiky NSA
7. Grant MHMP
7.1. VV schválil vyúčtování Grantů MHMP

8. Sportovec roku 2018
VV Obdržel dovyrobené trofeje – Sošky akrobatického rock and rollu a předá je k dovýrobě
podstavců pořadateli.
9. Žádost o organizaci soutěže v Ostravě
9.1. VV nedoporučil pořádání soutěže v akrobatickém rock and rollu v rámci Grand Prix Ostrava
13-14.12.2019 kategorií Žáci, Junioři, MDFJ, vzhledem k termínu a místu soutěže.

Zápis vypracoval
Termín příštího zasedání:
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