Zápis schůze Rady pramic č. 2 z 1.12.2013
Účastníci: Pánek Daniel, Müllerová Jitka, Zich Zdeněk, Šedo Jaroslav, Brožík Jiří, Kubásek Pavel, Šrámek
Pavel
Hosté: Heralová Hana (tajemnice SVOČRu), Novák Jan (kontrolní komise)

1) Doplňkové investice
* vysílačky – úkol Brožík - zakoupeny
* startovní čísla – úkol Šedo – domluven vzhled, pověřen objednáním
* pramice – úko Kubásek – vyrobené pramice vyzvednuty, schválen rozdělovník:
KV Dřísy (234) 1x; KV Deli Lovosice (017) 1x; KV V.O.R. Rajhrad (223) 1x; KV Čochtan Plzeň 1x;
KV Štětí
- do poloviny dubna dají vědět další zájemci o pramice – přijímá Kubásek
zatím se hlásí: KV Sandberk, KV Starý Kolín

2) Zimní soustředění 2014
* expedice Vysočina, termín konání: 17.1.-19.1.2014
* součástí soustředění plavecký závod; RP schválila finance na pronájem bazénu ve Zruči nad Sázavou
* propozice schváleny, kontrolu a dozor na vyvěšení na svazový web zajistí Šedo

3) Motivační program 2013
* do jednotlivých KV bude rozdělena dle pravidel pro motivačního programu zbývající finanční částka z rozpočtu
– přesnou částku vypočítá Heralová do 10.12.
* vyplaceno bude do konce roku 2013
* tabulku s přesným výpočtem-rozdělovníkem dodá Pánek

4) Závody 2014
*termíny konání jednotlivých závodů v roce 2014:
18.-20.4.2014 KV Sandberk
1.závod ČP
3.5.2014
KV Žamberk
2.závod ČP
9.-11.5.2014 KV Rajhrad
3.závod ČP
23.-25.5.2014 KV Deli Lovosice
4.závod ČP
6.-8.6.2014 KV Viking Ml.Boleslav 5.závod ČP (náhradní termín: 30.5.-1.6.2014)
13.-15.6.2013 KV Starý Kolín MČR 6.závod ČP
* propozice budou zaslány do 15.1.2014 Müllerové (e-mail: ndp.mullerova.jitka@seznam.cz)
* doporučení RP pro 1. a 3.závod ČP – kategorie muži – střelba ve stoje

5) Rozpočet 2014
* návrh zpracují Pánek, Kubásek
* na předsednictvu SVOČR podán RR inovovaný návrh na poměr dělení financí – Pánek a Kubásek pověření RP
jednáním o tomto návrhu

6) Propagace
* zpracován návrh poutacích univerzálních plakátů na závody, brožura k pramicovému sportu, uni-inzerát k
použití pro jednotlivé kluby k propagaci konaných závodů - schváleno

7) Medaile, poháry 2014
* putovní poháry pro jednotlivé kategorie – pro jednotlivé roky budou vítězové psáni na stuhách
* pro jednotlivé vítěze kategorií menší poháry, pro mistrovství ČR větší medaile než pro ostatní závody – úkol
Kubásek – zjistí informace k medailím co mají rafťáci do příštího zasedání

8) Velké soustředění
* návrh na konání týdenního soustředění cca v druhé půlce srpna
* od jednotlivých členů RP návrhy na lokality, náklady apod. - voda (řeka či rybník); bazén, hřiště, ubytování apod.

9) Směrnice pro schválené body Konference
* jednotliví členové RP mají za úkol zpracovat návrh Směrnic pro příspěvek od SVOČRu ve výši 180,-Kč pro
nesportovce jednotlivých KV s návrhem tabulky pro výčet nesportovců

10) Další
* úkol Jan Červinka – vydat písemně akreditace trenérů
* nový web Sdružení sportovních dvazů (SSS) – informace o konaných sportovních akcí

11) Příští zasedání RP – 17.1.2014 v místě konání zimního soustředění (viz propozice)
Zapsala dne: 6.12.2013 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

234 Dřísy 114

bycek006@seznam.cz

732382156

6

Šrámek Pavel

072

sramek31@seznam.cz

607142854

7

Zich Zdeněk

017 Mrsklesy 39,
Třebenice

zdenekzich@seznam.cz

721856422

