Zápis schůze Rady pramic č. 2 z 22.11.2011
Účastníci: Pánek Dan, Kubásek Pavel, Müllerová Jitka, Brožík Jiří, Zich Zdeněk, Červinka Jan,
Šedo Jaroslav
Omluveni:
Další přítomní : Heralová Hana
1) Rozdělení lodí – pramic P5
- pramice zhotovené z rozpočtu na rok 2011
- 2ks pramic: 1ks KV Rajhrad, č. 223
1ks KV Starý Kolín, č.087

2) Motivační program pro odbornost PRAMICE P5
- příspěvky pro jednotlivé VK dle bodování za účast na závodech
- návrh systému zpracuje J.Šedo do příští RP

3) Směrnice pro rok 2012
- sepíše Müllerová a Červinka dle diskuze do příští PR, kde budou schváleny

4) Soustředění pro děti a mládež v roce 2012
- Pánek a Kubásek pověřeni požádat na předsednictvu o finance z programu „talentované mládeže“
- návrh na „zimní soustředění“ - Bystřice nad Perštějnem – technické zajištění a další info KV RAJHRAD soustředění odsouhlaseno
- návrh na „podzinmí soustředění“ - návrhy přijímá RP do 31.5.2012 od všech KV

5) Svazové členské příspěvky
- RP odsouhlasila možné snížení členských příspěvků na 200,-Kč jednotně pro všechny kategorie a dala mandát
Pánkovi a Kubáskovi k jednání o tomto na předsednictvu

6) příspěvek na dopravné pro KV účastnící se závodů v sezóně 2012
- výše příspěvků bude součástí Směrnic na rok 2012
- výše příspěvků se stanovuje takto:
trenér, závodník ....................... 0,40Kč/km
delegát svazu, rozhodčí ............2,00Kč/km
hlavní rozhodčí, výpočtář .........3,80Kč/km

7) termínovka závodů pro rok 2012
- z KV, které se přihlásily jako zájemci o pořadatelství závodů v roce 2012 do 25.9.2011 RP vybrala tyto
pořadatele a určila termíny takto:
1.závod ČP 2012
KV Sanberk
13.-15.4.2012
2.závod ČP 2012
KV Rajhrad
27.-29.4.2012
3.závod ČP 2012
KV Čelákovice
18.-20.5.2012
4.závod ČP 2012
KV Lovosice
1.-3.6.2012
5.závod ČP2012
KV Starý Kolín
15.-17.6.2012 – mistrovství ČR

8) Složení jednotlivých závodů ČP 2012
- RP doporučuje poskládat závod z jednotlivých disciplín - sjezd, slalom, sprint, plavání, maraton – dle
možností jednotlivých KV pro zvýšení atraktivnosti jednotlivých závodů
- podmínkou pro toto doporučení je, že se závod musí skládat minimálně ze dvou různých disciplýn
- složení závodů bude uvedeno v propozicích, které RP musí schválit

9) Medaile pro rok 2012
- PR schvaluje nákup medailí pro závody roku 2012 a pohárů pro vyhodnocení ČP 2012 v celkové hodnotě cca
7.000,-Kč + jedna sada medailí navíc

10) Propozice pro závody 2012
- kluby pořádající závody mají za úkol dodat propozice ke schválení do 7.1.2012 v elektronické podobě na Svaz
emailem – svocr@volny.cz
- Heralová (tajemnice) všechny propozice došlé do uvedeného termínu přepošle následně členům RP

12) Příspěvky pro KV pořádající závody v roce 2012
- jednotlivé KV obdrží nezúčtovatelný příspěvek ve výši 6.000,-Kč na jeden závod + zúčtovatelný příspěvek na
mimořádné výdaje související s pořádáním závodů(např.pronájem bazénu), který schvaluje RP
- příspěvek na M ČR ve výši 12.000,- Kč je taktéž nezúčtovatelný

13) Technické vybavení pro závody
- startovní čísla – zajišťuje KV Rajhrad
- doplnění, opravení a dodání na závody technického vybavení (např.branky, vzduchovky apod.) - zajišťuje KV
Starý Kolín

14) Příští zasedání RP bude 14.1.2012 v Bystřici nad Perštejnem.

Zapsala dne 22.11.2011 Müllerová Jitka
Adresář a kontakty členů RP
poř jméno
číslo adresa
.č.
klubu

e-mail

telefon

1

Pánek Daniel

087 Veltruby 79,
Kolín

panek.daniel@cpost.cz
panek.dan@gmail.com

605225062

2

Kubásek Pavel

014 Tyršova 403,
Řevnice

palousek@palousek.eu

739323283

3

Müllerová Jitka

049 Kostelní 432,
Dobruška

ndp.mullerova.jitka@seznam.cz

602481845

4

Šedo Jaroslav

223 9.května 354,
Rajhrad

jsedo@seznam.cz

608700149

5

Brožík Jiří

006 Břísy 114

bycek006@seznam.cz

732382156

6

Červinka Jan

049 Družstevní 881,
Dobruška

cervinka.hurf@seznam.cz

608032755

7

Zich Zdeněk

017 Mrsklesy 39,
Třebenice

zdenekzich@seznam.cz

721856422

