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Zápis z online schůze ČSAR, Praha 4.4.2021 

Petr Slabý Předseda RO 

Jiří Hais Předseda ČSAR 

 

Přítomni: 

Štěpánka Slámová  Sokol Pražský 

Marcela Pikálková  TASK Silueta Praha 

Petra Hromasová  RnR Alpha  

Roman  Kolb dance 

Mirka Kočová  TJ Sokol Jinonice 

Barbora Schreková  Nart Dance school 

Vilibald Prokop sn  Elvis Jihlava 

Ilia Chubii Boogie Woogie Praha 

Veronika Klimentová  TJ Sokol Říčany a Radošovice 

Jiří Boháček TŠ Twist Říčany 

Martina Marková  Club RnR Marko 

Kateřina Kolbová  KOLB Dance Gym z. s. 

 

 

1)Facebook a sociální sítě  
TJ Sokol Říčany a Radošovice 

Podle aktuální doby soudíme, že fb je skvělý zdroj informací pro veřejnost. Chybí však platforma (ig), 
zaměřená přímo na děti. Jako jsou zajímavá a zábavná videa (z tréninků, soutěží, soustředění apod.), 
která ukazují, co rnr je a co obnáší.  

Návrh rozšíření pracovní skupiny správců FB: 
Veronika Klimentová, Barbora Schreková 

Návrh: Vytvoření pracovní skupiny členové zodpovědní za obsah, technické informace a informace 
ČSAR a WRRC, specialista na soc. sítě, osoba zodpovědná za soulad se smluvními vztahy ČSAR. 

Schváleno 

 

2) Dle čeho bude určena nominace u dívčích formací (DFJ, DFS) za předpokladu, že podzimní závod 
ME a MS proběhne a závod v ČR uskutečněn nebude. Dle nominačního řádu je určeno, že pokud 
závod za poslední půlrok neproběhl, bude se určovat nominace dle posledního MČR v této kategorii. 
Prosila bych vzhledem k tomu, že poslední MČR proběhlo před dvěma lety o zvážení této situace. VV 
osloví zájemce o reprezentaci, v případě většího počtu zájemců VV by měl řešit situaci následovně. 
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Návrhy pro VH  
A)  U reprezentantů. Kteří byli v nominačním žebříčku do 3.místa bude reprezentace potvrzen.  
V případě dalších zájemců bude uskutečněno setkání, kde se na základě předvedených výkonů 
stanoví reprezentace ČSAR. 

B) Odborná porota rozhodne o pořadí. 

C) Třetí (druhé třetí) Místo bude donominováno kontrolním závodem. 

D) Kontrolní závod s bonifikací.  

 

3) Omezení pravidel formací  
Club RnR Marko  

Navrhuji omezení startu tanečnic ve formaci - maximálně 2 tanečnice se mohou zúčastnit  
v jednom závodě zároveň ve dvou formacích (Příklad - max. 2 tanečnice mohou závodit zároveň  
v kategorii DFJ a MDFJ, platí pro všechny kategorie) 

Otázka do diskuse: 

Chceme zamezit vícečetným startům? 
Je to vhodné omezení v současné době? 

Neschváleno 

 

4) Pravidelné trenérské schůze  
Club RnR Marko 

Návrh schůze každé 2 měsíce pro všechny trenéry, kteří se chtějí něco dozvědět. Pro trenéry 
SCM by to měla být povinnost, si myslím.  

Například: 

- novinky z WRRC - nová pravidla, školení trenérů, porotců apod. 

- probíhají online tréninky ze Slovenska (myslím si, že by měli mít možnost se zúčastnit všechny 
  oddíly). Tréninku jsme se zúčastnili víckrát a děti byly nadšené. Možnost spolupráce  
  i z našeho svazu by byla přínosem.  

- informovanost všech oddílů a hlavně těch nových  

- informovanost všech oddílů o online závodech mimo WRRC 

- co se vše odehrálo a co se chystá  

Schváleno následovně:  Informační fórum bude probíhat 2x ročně 
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5) Finanční řád - bod 4.5. Odměny za účast na ME / MS 
Sokol Pražský 

  

Na základě zrušení MS / ME v kat. Žáci a rozhodnutí WRRC o pořádání MS / ME v kat. B Žáci 
navrhujeme upravit bod 4.5 následovně 

Schváleno 

 

6) Finanční řád  
Sokol Pražský 

  

Návrh zrušení bodu: 

  Nově registrovaní členové a kluby během roku zaplatí registrační poplatek bez navýšení, ale 
členové registrovaní již v minulosti, kteří se neregistrovali v daném termínu, zaplatí dvojnásobek 
registračního poplatku.  
 
 Pozn. VV: Termín plateb má své opodstatnění z důvodu získávání svazových grantů. Tento 
bod zaručuje neoddalování registrací. 

Neschváleno 

 

7) Finanční řád  
Sokol Pražský 

  Finanční řád. Není tam napsaný reprezentační poplatek páru na ME a MS. Osoba platí 2 000,-
Kč. Nikde to tam nemáme, a přitom to VV vyžaduje. 

  

  ČSAR je od reprezentantů oprávněn vybírat reprezentační poplatek na zajištění státní 
reprezentace. Výše poplatku je dána výší finančních prostředků obdržených v programech na 
zajištění reprezentace. 

Schváleno 
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8) Finanční řád  
Sokol Pražský 

Zálohy na pořádání závodů. - Zálohy na pořádání závodů bych zrušila. 

 U spolehlivých, ověřených, pravidelných pořadatelů (mnohokrát i vícenásobných během jednoho 
roku) svaz díky zkušenostem z předchozích let tento poplatek nerealizuje. 
 

Pozn:  Tento poplatek je vyžadován u jednorázových pořadatelů a zavazuje je k finanční 
odpovědnosti v případě zrušení soutěže z jejich strany. Problematika vzniká i v oblasti partnerů, 
uzávěrek nominací apod. Svaz v těch případech musí hledat jiné řešení a tyto prostředky jsou vybírány 
za tímto účelem.  

Neschváleno 

 

9) podán návrh k VH na vytvoření sportovní komise dle návrhu Kolb dance – postoupeno 
k rozhodnutí VH. 

Schváleno 

 

 

Zápis vypracoval: Petr Slabý 

Datum a místo:  4.4.2021, Praha 


