Zápis z jednání Prezídia ČAR
konané dne 3. 11. 2007 – Řásná u Telče (centrum M ČR v horském OB 2007)
Přítomní:
Omluveni:

Miroslav Seidl, Jan Tojnar, Jan Fátor, Petr Bořánek
Miroslav Šimek, Jiří Šumbera, Jaroslav Vávra

Program:
1) Schválení kandidátů na jednotlivé funkce v Prezídiu ČAR
2) Rozdělení do jednotlivých pracovních týmu podle oblastí působení
3) Rámcové určení úkolů pro jednotlivé pracovní týmy
4) Termíny závodů na rok 2008
5) Hlavní závody v roce 2008
6) Různé
Výsledky jednání:
1) Do funkcí v Prezídiu ČAR byli zvoleni:

prezident ČAR
viceprezident ČAR
viceprezident ČAR
generální sekretář

– Miroslav Seidl
– Jan Tojnar
– Jaroslav Vávra
– Petr Bořánek

2) Pracovní týmy, obsazení, činnosti a úkoly:
a) Legislativa – Jan Fátor (vedoucí týmu)
Miroslav Seidl – styk s ČAES, účetnictví
Jaroslav Vávra – právní podpora
– hlavní úkoly
– aktualizace dohody s ČAES (t: 12/2007)
– úprava stanov (t: podněty k projednání do 03/2008)
b) Závody a soutěže – Jiří Šumbera (vedoucí týmu), Miroslav Seidl, Petr Bořánek
– hlavní úkoly
– termíny závodů 2008, výběr pořadatelů 2008 (t: 12/2007)
– vypsání výběrového řízení na pořadatele 2009 (t: 12/2007)
– pravidla (t: podněty k zapracování do 01/2008)
c) Webové stránky – Petr Bořánek (vedoucí týmu), Jan Fátor, Jan Tojnar
– hlavní úkoly
– zajištění nové domény www.rogaining.cz (t: do týdne)
– hosting webu + mailové adresy (t: 15.11.2007)
– připomínky a podněty k úpravě webu (t: všichni do týdne)
(připomínky zaslat P.Bořánkovi ke konečnému zpracování)
d) Propagace, media – všichni, práce průběžně
– časopisy – Jiří Šumbera
– ČT4 - sport – Jan Tojnar, Petr Bořánek – kontakty od Ivana Matějů
– aktuálně.cz – Miroslav Seidl
– Totalsport – Miroslav Seidl
e) Styk se světem – IRF, Evropa – Jan Tojnar (vedoucí týmu), Miroslav Seidl
– hlavní úkoly
– podat žádost na pořádání ERC 2009 (t: 11/2007)
– koordinace evropských závodů v rogainingu (t: průběžně)
– apelace u IRF na vznik národních asociací (t: 12/2007)
– pořádání ERC každé 2 roky (v letech mimo WRC)
f) Reprezentace, srazy – všichni
– průběžné úkoly – srazy, školení
– pravidla na finanční podporu týmů na ME a MS
– dresy, overaly

3) Různé:
– vizitky ČAR – po vzoru IRF zhotovení vizitek ČAR, dva druhy (obecné, pro jednotlivé
členy prezídia kvůli kontaktům a propagaci), návrh byl zběžně projednán, každý zašle náměty
na náplň J. Fátorovi, ten zajistí konečnou úpravu;
Pořádání M ČR v rogainingu 2008 – Krušné hory/Německo
– pořadatelský tým za ČAR – Jan Tojnar, Miroslav Seidl, Petr Bořánek a další
Řásná u Telče, dne 3. 11. 2007

