
Zápis z jednání Prezídia ČAR
konané dne 23. 2. 2008 – Horní Mísečky

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

Program:
1) Webové stránky
2) Výběrové řízení na pořadatele závodů ČAR v roce 2009
3) M ČR rogaining 2008 – EU fondy
4) Registrace oddílů a členů ČAR
5) Evropa, IRF
6) Různé

Výsledky jednání:
1) Webové stránky – zodpovídá Petr Bořánek – předloží náhled stránek (t: do 14 dnů)

– rámcová struktura – redakční systém (vkládání novinek a odkazů);
– novinky (news);
– termíny závodů a akcí, kalendář;
– závody;
– informace (rozděleno na sekce): – zápisy z jednání Prezídia;

– zprávy od IRF;
– pravidla;
– historie – rogaining, horský OB;

– blog – různé zprávy z akcí a závodů;
– kontakty a odkazy;
– archiv;

– web evropských a světových závodů v rogainingu – kalendář od Vládi Hory;
– anglická verze

2) Výběrové řízení na pořadatele závodů ČAR v roce 2009
Jan Fátor zpracuje výzvu na výběr pořadatele (podklady např. podle LOB na jejich stránkách)
a předloží Prezídiu ke schválení (t: do 14 dnů);

3) M ČR rogaining 2008
Přípravy vrcholového závodu v ČR probíhají – byl zaslán náhled mapy s umístěním kontrol na
německé straně pro schválení rangery;
EU fondy – Honza Tojnar zjistí aktuální stav připravenosti na straně partnera v Německu,
v případě nezájmu z druhé strany budeme hlavní partner pro čerpání EU fondů my (t: spěchá)

4) Registrace oddílů a členů ČAR
Bude nutná úprava a provádění registrace oddílů a členů ČAR podle pokynů ČAES a ČSTV.
Miroslav Seidl připraví pokyny pro oddíly a členy ČAR (kuchařku), jakým způsobem se bude
registrace provádět (t: 04/2008);

5) Evropa, IRF
a) Evropa – proběhlo hlasování o přidělení ERC 2009 (uchazeči ČR a Finsko);

– výsledek hlasování  ERC 2009 je ve Finsku;
– na základě výběru pořadatele ERC 2009 – diskuse o dalších ERC;
– zkusit navrhnout provozování webu evropských závodů (viz. 1)



b) IRF – znovu otevřena otázka a tlak na vznik národních asociací rogainingu;
– apelace u IRF podpora ČAR v této otázce;
– výběr pořadatele WRC 2010 – zatím není – zvýšit tlak v této otázce;
– diskuse na téma přihlášek na WRC – podle zkušeností z WRC 2008;

6) Různé – příprava na další jednání
– rozpočet ČAR na rok 2008;
– návrh podpory reprezentace na rok 2008;
– kontrola úkolů z minulých jednání;

Horní Mísečky, dne 23. 2. 2008


