Zápis schůze Rady pramic č. 9 z 20.4.2013
Účastníci: Pánek Dan, Müllerová Jitka, Zich Zdeněk, Červinka Jan, Šedo Jaroslav, Brožík Jiří, Kubásek Pavel

1) Konference 2013
* vyvoláno Radou raftů – podzim 2013 přelom října alistopadu
* současná Rada pramic hodlá kandidovat
* kandidatura je volná i pro jiné plnoleté členy SVOČRu

2) Info z předsednictva
* sdělen výtah z konání předsednictva
* na přesednictvu schválen rozpočet RP

3) Úpravy pravidel
* na konferenci plán na sválení upravených Pravidel na pro P5
* jednotlivé kluby mohlo podat písemně své návrhy či připomínky do 25.9.2013 předsedovi RP – Pánek
* tiitul „ mistr republiky“ - podmínky pro jeho získání – návrh: kdo vyhraje ČP se stane mistrem ČR
* hlídky a pravidla – z pravidel vyřadit hlídky
* plavání – uskuteční se pouze v plaveckém bazéně a bez jakýchkoliv záchranných pomůcek

4) Podzimní soustředění mládeže 2013
* uskuteční se cca 2.víkend v září 2013
* technické zajištění – KV Sandberk – dodá propozice ke schválení do konce května 2013
* uskuteční se školení nových rozhodčích a přeškolení stávajících; budou projednány podmínky pro vykonávání
funkce samostatného rozhodčího při závodech

5) Motivační program 2013
* jediné kritérium – účast mládeže na závodech – sepíše Kubásek

6) Startovní čísla
* Šedo – info o nabídce; návrhy na reklamní sponzory dodají jednotlivé kluby Šedovi

7) Zájemci o rozhodčí
* jednotlivé kluby pošlou seznam lidí, kteří mají zájem licenci rozhodčího a seznam lidí, kteří se zúčastní
přeškolení rozhodčích – seznamy přijímá Kubásek do 15.8.2013

8) Příští zasedání RP bude domluveno e-mailem.
Zapsala dne: 19.5.2013 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

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

