
Zápis z jednání Prezídia ČAR
konané dne 7. 6. 2009 – Zálesí, Kůstrý

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

Program:
1) Webové stránky – www.rogaining.cz
2) MS 2012 (WRC 2012)
3) Pořádání ME v dalších letech (2010, 2011)
4) Závody ČAR – rok 2010
5) ČAR – stanovy, administrativa
6) ČAR – oddíly a registrace
7) Různé

Výsledky jednání:
1) Webové stránky – zodpovídá Petr Bořánek (t: kontrola stavu do 26.6.2009)

– webmaster (administrátor) – jeden max. dva, udržují funkčnost stránek;
– vkládání novinek – ti, kdo o to požádají, práva mají Seidl, Bořánek, …;
– česká verze – je v pořádku, kontrola funkčnosti odkazů;

– odkazy na stránky IRF se musí řešit (dotazy na IRF vznese Míra Seidl);
– anglická verze – urgentní záležitost na zprovoznění;

– Petr Bořánek domluví přípravu vzhledu u Markéty Havlíčkové;
– Míra Seidl připraví rozbor struktury (podle české verze);
– Petr Bořánek provede či zajistí vyhotovení stránek;
– Jan Fátor zajistí překlad základních článků na úvod;

2) MS 2012 (WRC 2012)
ČR bylo přiděleno pořádání 10. Mistrovství světa v rogainingu v roce 2012 (WRC 2012);
Pro přípravu a pořádání WRC 2012 bude založen nový právní subjekt, v diskusi bylo
doporučeno Občanské sdružení před spol. s r.o. Výběr hlavních činovníků organizačního
výboru proběhne na dalším jednání, kde se domluví způsob a termín založení právního
subjektu.

3) Pořádání ME v dalších letech (2010, 2011)
V současné době je vypsáno výběrové řízení na pořadatele ERC 2010, nejzazší termín pro
podání je 19.6.2009. Bylo zahájeno diplomatické jednání (Seidl, Tojnar) s Německem, aby
zpracovali svoji nabídku a kandidovali proti Ukrajině.
Pro ERC 2011 zatím žádné výběrové řízení vyhlášeno nebylo, ale předpokládá se, že proběhne
ihned po výběru pořadatele na ERC 2010. ČAR do pořádání nepůjde, bude pouze vyvíjet
diplomatická jednání a zajistí plnou podporu sousedním zemím v jejich kandidatuře
(Německo, Polsko, Slovensko, příp. Slovinsko).

4) Závody ČAR v roce 2010
Přidělení hlavních závodů pro rok 2010:
26.-27.6.2010 – Mistrovství ČR v rogainingu – Jiří Šembera (GMO Vizovice) – Beskydy
6.-7.11.2010 – Mistrovství ČR v horském OB – Magnus Orienteering – Suchý vrch
Obecně je vždy málo zájemců na rogaining (max. 1, spíš ale 0), na horský OB je zájemců více.



5) ČAR – stanovy, administrativa
Úpravu stanov zpracuje Jarda Vávra, návrh bude předložen Prezídiu. Snaha o minimální
úpravy, jen nutné záležitosti – sídlo, valná hromada (konference), prezídium apod. Jako
podklad mohou posloužit stanovy KRK, či ČSOB.

6) ČAR – oddíly, registrace
Nutná úprava a provádění registrace oddílů a členů ČAR podle pokynů ČAES a ČSTV.
Prioritou jsou oddíly rekrutované z oddílů OB, jejich přihlášení na jednotlivá oblastní sdružení
ČSTV pod hlavičkou „extrémní sporty“ (ČAES). Sekundárně je možnost založení nových
oddílů rogainingu v jednotlivých krajích po vzoru KRK.
Miroslav Seidl připraví pokyny pro oddíly a členy ČAR (kuchařku), jakým způsobem se bude
registrace provádět (t: 08/2009);

7) Různé – příprava na další jednání
– termín dalšího jednání – pátek 26.6.2009 před M ČR v rogainingu, Nové Město v Krušných
horách (potvrzena účast všech kromě Jardy Vávry);
– IRF a činnost – stále trvá podpora vzniku národních asociací rogainingu;
– rozpočet ČAR na rok 2009;
– návrh podpory reprezentace na rok 2009, 2010;
– kontrola úkolů z minulých jednání;

Zálesí v Pošumaví, dne 7. 6. 2008

Zapsal: Miroslav Seidl


