
Informace pro oddíly ČSAR 2020 

V Praze, dne 14. 3. 2020 

Vážení vedoucí oddílů, 

Český svaz akrobatického rock  and  rollu reaguje na výjimečnou situaci, především na vyhlášení 

nouzového stavu v ČR, ze dne 12. 3. 2020 a bude postupovat v souladu se všemi dalšími nařízeními vlády 

ČR. Jsme si vědomi, že vydaná nařízení se mohou i nadále vyvíjet. Případně  aktuální informace Vám 

budeme i nadále zasílat. 

1. Organizace soutěžní sezóny 2020 - Jarní část 

Plánované aktivity ČSAR, s hromadnou účastí v období březen - duben 2020 byly zrušeny, případně  

přizpůsobeny vyhlášeným podmínkám a jejich termíny byly přeloženy následovně: 

Datum Místo Akce Stav Poznámka Nové datum 

15.3.2020 FRA - Paris Valná hromada WRRC Změněno Místo neurčeno, plánovaný náhradní termín 12.9.2020 

22.3.2020 Praha Valná hromada ČSAR Změněno Prostřednictvím elektronické komunikace 22.3.2020 

28.3.2020 Praha Vlaštovka Zrušeno Plánovaný náhradní termín 20.6.2020 

4.4.2020 Benátky n. Jiz. Dražice  Cup  Zrušeno Plánovaný náhradní termín 13.6.2020 

18.4.2020 SLO -  Ljubljana  Světový pohár WRRC Zrušeno Náhradní termín bude vyhlášen WRRC 

19.4.2020 SLO -  Ljubljana  Světový pohár WRRC Zrušeno Náhradní termín bude vyhlášen WRRC 

25.4.2020 Říčany Jarní cena  TŠ  Twist Ponecháno Stanoven případný náhradní termín 12.9.2020 

2. Tréninky v oddílech se mohou provozovat při spinění níže uvedených podmínek 

Usnesení vlády nezakazuje vstup na všechna sportoviště, tak jak je v médiích často 

prezentováno. Ta sportoviště, která nejsou explicitně  vyjmenována v usnesení vlády mohou být 

v provozu, a to při zachování maximálního počtu 30-ti osob ve stejný čas. (Pokud tedy netrénujete ve 

škole, či prostorách DDM, která jsou usnesením vlády uzavřena, ale trénujete například v soukromém 

sportovním areálu, trénink je za spinění uvedených podmínek možný). 

V případě  sportovních areálů  s oddělenými jednotlivými sportovišti (např. samostatné vedle sebe 

stojící nafukovací haly), ale společným zázemím (šatny, sprchy, apod.) lze provozovat každé 

z jednotlivých sportovišť  s limitem 30 osob s tím, že musí být současně  zajištěno, že ve stejný čas 

nepřesáhne počet osob ve společném zázemí rovněž limit 30 osob. 

Například samostatné tělocvičny se společným zázemím. V každé tělocvičně  tedy  max.  30 osob (to 

je dohromady za všechny tělocvičny 90 osob) avšak ve společném zázemí může být najednou  max.  30 osob. 

Řešitelné například intervalovými začátky tréninkových jednotek (např. 16:00, 16:20, 16:40 apod.) 
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3. Školení trenéra  Ill.  třídy - září 

Vzhledem k posunu celé sezóny bude školení trenérů  III. třídy ČSAR rovněž přesunuto ze září na 

leden 2021. Volné termíny v září budou obsazeny náhradními termíny z jarních aktivit ČSAR a WRRC. 

4. Valná hromada ČSAR  

VV  dodrží plánovaný termín VH ČSAR. Z důvodu již uvedeného nařízení vlády ČR o zákazu konání 

akcí s přítomností více jak 30 osob  VV  rozhodl, že komunikace proběhne elektronickou formou. Podle 

oficiální pozvánky, ze dne 10. 2. 2020, která byla umístěna na webové stránky ČSAR, zpracuje  VV  všechny 

V termínu obdržené návrhy. Tyto návrhy budou společně  se zprávou o činnosti  VV  a RK, včetně  zprávy o 

hospodaření 2019 a plánu na rok 2020 rozeslány oddílům do 20. 3. 2020. Rovněž bude zpracován hlasovací 

dotazník a v poměru hlasů, příslušném jednotlivým oddílům, bude prostřednictvím hlasovacího dotazníku 

realizováno hlasování. Zápis provede  VV  a kontrolu nad ním provede RK ČSAR. Veškeré pokyny budou 

zaslány na oddíly ČSAR. 

5. Aktivita pro tanečníky ČSAR 

Tanečníci se mohou zapojit do vyhlášené soutěžní sestavy, kterou ČSAR připravuje. Organizována 

bude prostřednictvím facebooku ČSAR. Zde budou zadány pokyny k nácviku sestavy, kterou porota 

ohodnotí na první uskutečněné soutěži ČSAR. 

Všem tanečníkům, trenérům i přátelům akrobatického rock  and  rollu přejeme úspěšné překonání 

toho nelehkého období. 

Za výbor ČSAR 

Jiří Hais 

předseda svazu 

ČESKÝ SVAZ 
AKROBATICKÉHO 
ROCK AND ROLLU 
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