Zápis schůze Rady pramic č. 6 z 15.9.2012
Účastníci: Pánek Dan, Müllerová Jitka, Zich Zdeněk, Červinka Jan, Šedo Jaroslav, Kubásek Pavel,
Brožík Jiří
Hosté: Šrámek Pavel
1) Motivační program pro odbornost PRAMICE P5
Návrh na změnu v motivačním programu – pro rok 2013 body pouze za účast, zvážit účast i na mimosvazových
závodech, jinak ve stávajícím znění schvalování bude na příštím zasedání
Vyplacení odměn z motivačního programu proběhne do konce roku 2012 dle zpracované zprávy Pánkem,
celková částka je závislá na zůstatku rozpočtu z roku 2012, max. Však 20000,-Kč.

2) Soustředění pro děti a mládež v roce 2012
Podzimní soustředění pro děti a mládež se uskutečnilo pod organizací klub KV Sandberk 15.9. – 16.9. 2012.
Během soustředění došlo k proškolení trenérů pro účely trénování odbornosti P5 pod hlavičkou SVOČRu.
Hodnocení: dobrá organizace i náplň – pouze pro příště prostoje během disciplín doplnit doplňkovým programem
(aby se zejména mladší mládež nenudila); dobrá účast

3) Soustředění pro děti a mládež v roce 2013
Podzimní soustředění doplnit školením rozhodčích (nových i stávajících).
Zájemci o pořádání podzimního soustředění v roce 2013 se přihlásí do konce dubna 2013.
Zimní soustředění 2013 :
organizačně zajišťuje KV Rajhrad
termín: 11.13.1.2013
místo: Bystřice nad Pernštejnem
další podrobnosti zašle Šedo Jaroslav, KV Rajhrad; dotazy tamtéž

4) Technické vybavení pro závody
Poháry pro MČR a Český pohár 2013 zajistí Jiří Brožík (větší než pro rok 2012).
Startovní čísla stále v jednání – KV Rajhrad; nebudou zajištěny do konce r.2012.

5) Závody rok 2013
Závody v sezóně 2013 budou pořádat tyto kluby:
KV Rajhrad – mistrovství ČR
KV Starý Kolín
KV VS Náchod
KV Neptun Řevnice
KV Sandberk (KV Čelákovice)
KV Žamberk – nutno projednat, úkol Müllerová Jitka, Červinka Jan
Termíny závodů budou rozhodnuty na příštím zasedání RP.

6) Směrnice 2013
- návrh na rozdělení žákovské kategorie na dvě – mladší žáci (věk 0-9 let) a starší žáci (10-14) – zamítnuto
- návrh na změnu věkového rozpětí kategorií juniorky a junioři – 14 – 18 let (bylo 15-18) – schváleno (pro sezónu
2013 to bude mládež narozena v letech 1999 až 1996)
- návrh podmínek pro získání titulu „Mistr České republiky“ – titul může získat pouze posádky která se skládá v
nadpoloviční většině ze členů s občanstvím ČR (tj. min 3 členové); ale i přesto posádky, které nesplňují tuto
podmínku mohou vyhrát závod – Mistrovství České republiky (získají bodové ohodnocení dle pravidel závodů na
pevných lodích a mohou být první (získat medaile a diplom, případně ceny za první místo) – schváleno
Další návrhy na doplnění pravidel, resp. Směrnic pro rok 2013 budou od jednotlivých klubů a osob přijímány do
1.12.2012 na e-mail: ndp.mullerova.jitka@seznam.cz a projednány na příštím zasedání RP- (výsledek jednání
– schválení či zamítnutí - bude zveřejněn v Zápise s tohoto zasedání)

7) Další
- zkontrolovat na webu – svazvodaku.cz – zda obsahuje směrnice Svazu, případně doplnit – úkol Pavel Kubásek
- veškeré info, které má být zveřejněno na webu zasílat v kopii Pavlu Kubáskovi ( viz adresář)– zajistí kontrolu
zveřejňování

8) Příští zasedání RP bude 9.12.2012 v 17,00 hod v sídle Svazu.
Zapsala dne: 30.9.2012 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

