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Zápis z jednání VV ČSAR      

________________________________________________________________________ 

 

Termín:  Pondělí  14.9.2020  09:00 - 10:00 hod 

   

Přítomni:  Předseda ČSAR Jiří Hais 

Místopředseda  Miroslava Kočová 

Člen VV  Vilibald Prokop 

 

   Forma jednání  Elektronicky 

________________________________________________________________________

  

  

1. VH ČUKIS  

  Předseda ČSAR seznámil VV s informacemi z jednání VH ČUKIS, konané 11.9.2020  

  v Rabtoři. 

 Priority ČUKIS i členské podmínky zůstávají i nadále nezměněny 

 Nabídka partnera MEDIA WALK - pro výrobu reklamních předmětů  

 

 

2. Soutěž ČSAR - Cena TŠ Twist / Restart sezóny 

VV ČSAR děkuje pořadateli, Jiřímu Boháčkovi a oddílu TŠ Twist za uspořádání soutěže 

v tomto období a spojené s omezením účasti a splnění mimořádných hygienických 

podmínek.  

 VV odsouhlasil mimořádné navýšení odměny porotě i technickému personálu 

pracujícímu na této soutěži spojený s vyššími náklady i rizikem COVID. 

 ČSAR vyzval pořadatele k předložení výsledné bilance soutěže k případnému 

jednání o spoluúčasti na některých nákladech (technické zabezpečení, popř. 

materiál) 

 Naskenovány a archivovány byly podepsané dokumenty COVID všech účastníků 

soutěže 

 Z důvodu hygienických i technických omezení, ČSAR ani pořadatel, v této situaci 

nemůže povolovat žádná dodatečná přihlášení na soutěž po termínu uzávěrky a 

navyšovat tak akreditované osoby pro vstup - toto striktně platí i pro veškeré 

následující soutěže. 
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3. WRRC On-Line GM 2020 

Předseda seznámil VV s informacemi o novinkách WRRC. 

 Platby WRRC registrací od r. 2020   25€ / osobu 

 Platby startovného za osobu    10€ / den 

 Vstupné pro dodatečné trenéry na soutěž  10€ / osobu 
 

WRRC On-line soutěže - plánované termíny, kategorie budou doplněny.  

 24-25.10.2020 Žáci, Junioři, Kategorie B 

 7-8.11.2020 Kategorie budou upřesněny 

 21-22.11.2020  Kategorie budou upřesněny 

 5-6.12.2020  Kategorie budou upřesněny 

 19-20.12.2020  Kategorie budou upřesněny 
 

 Registrace soutěžících bude probíhat 14 až 10 dní předem.  

 Soutěže budou realizovány ve dvou kolech na předepsanou hudbu WRRC - která 

bude uvedena v propozicích (1.kolo při účasti všech a finále 7 párů).  

 Počet soutěžících není omezen.  

 Hodnotit se budou online předem zaslaná videa (zaslaná v termínu registrace a ve 

WRRC studiu přimíchaná do původní hudby).  

 Vytvořen bude On-line Ranking list párů WRRC. 

 Nutná je registrace tanečníků v systému WRRC - 2020 

 ČSAR bude i nadále informovat oddíly o aktuálním vývoji této soutěžní novinky. 
 

Probíhají přípravy projektu sportovních tříd rock and rollu. viz bod 61 zápisu z VV ČSAR 

   14.8.2020  

  odkaz:  http://www.rokenrol.cz/store/document/files/1989-zprava-vv2020.pdf 
 

Zaplacené příspěvky WRRC 2020 platí i pro rok 2021. Pokud se tanečníci nebudou ani 

v jednom roce účastnit soutěží, poté mohou zaplacené o příspěvky z roku 2020 požádat zpět. 

 

4. Soutěžní kalendář ČSAR a On-line soutěží WRRC 

        12.9.2020 Cena TŠ Twist Říčany 

     17.10.2020 Pohár starosty města Říčany Říčany    

    24-25.10.2020 Žáci, Junioři, Kategorie B On-line WRRC 

       7-8.11.2020 Kategorie budou upřesněny  On-line WRRC 

     14.11.2020 Podzimní pohár Sokola Jinonice Praha - Jinonice 

           21-22.11.2020  Kategorie budou upřesněny  On-line WRRC 

    28.11.2020 White CUP Radvanice 

    5-6.12.2020  Kategorie budou upřesněny  On-line WRRC 

    12.12.2020  Vlaštovka Praha 

    19.12.2020 Dražice CUP Benátky nad Jizerou 

           19-20.12.2020  Kategorie budou upřesněny  On-line WRRC 

 

http://www.rokenrol.cz/store/document/files/1989-zprava-vv2020.pdf
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5. Grant MHMP 

ČSAR byl i letos úspěšný v žádosti o grantovou podporu MHMP. Finance budou na 

pražské oddíly, které se projektu účastní rozeslány do 14-ti dnů od obdržení prostředků 

z MHMP (do 23.9). Oddíly jsou povinny před odesláním financí z ČSAR, dodat podepsané 

smlouvy jejich statutárními zástupci. 

 

 

Zápis vypracoval  Jiří Hais 

V Praze, Dne 14.9.2020 


