Zápis

zo zasadnutia Výkonnej rady SAWRR 17.4. 2011 v Hosťovej

Prítomní – podľa prezenčnej listiny
J. Balla, N. Ballová, A. Bučková, J. Cigáneková, P. Dula, F. Graňo, M. Jablonická, M. Karaffa, M. Kučírek, Š. Pačes, B. Šablatúra, P. Šimek, Z. Varga, 
Ospravedlnení: K. Beláň, K. Starovecká, Ľ. Šiller, V. Závodná, 
Prítomní prizvaní: členovia Kontrolnej a revíznej komisie SAWRR – R. Broska, E. Ferová, 
V. Pandula

Program VR:
1. plán aktivít na rok 2011  – činnosť VR, Prezídia – deľba zodpovedností, stav registrácie stanov
2. preteky, kalendár pretekov, príprava propozícií, proces schvaľovania, pravidlá, školenia, tréningy, účasť jazdcov na pretekoch v zahraničí, SEP
3. členská základňa – stav a rast členskej základne, plán skúšok základného výcviku jazdca
4. finančná situácia asociácie, mediálny a komunikačný plán finančnej podpory, promo predmety SAWRR
5. organizačné zabezpečenie aktivít – vytvorenie pracovných skupín/komisií
6. rôzne

1. Plán aktivít na rok 2011  
Boli prerokované - činnosť VR a Prezídia na rok 2011 – deľba zodpovedností a stav registrácie stanov. K činnosti VR a prezídia podrobnosti v jednotlivých bodoch nižšie. Stanovy boli zaslané na Min. vnútra 4.4., 8.4. bola doručená požiadavka na úpravu 2 bodov stanov (pôsobenie SAWRR v zahraničí a spôsob vystúpenia člena zo SAWRR), uvedené body boli upravené a potvrdené Min. vnútra, čakáme na zaslanie potvrdených stanov zo strany Min. vnútra.


2. Preteky 2011
Domáce preteky
Bol jednohlasne odsúhlasený finálny kalendár pretekov  (v prílohe). P. Pačes informoval, že Okoč má záujem prihlásiť do kalendára SAWRR preteky aj tento rok napriek tomu, že záväzok voči jazdcom z roku 2008 nebol splnený. VR rozhodla, že bude postupovať podľa rozhodnutia snemu a vzhľadom na nesplnenie záväzku voči jazdcom preteky v Okoči do kalendára SAWRR 2011 nebudú zaradené. Vec sa postupuje Disciplinárnej komisii na prešetrenie výšky záväzku a vypracovanie návrhu riešenia, ktoré bude predložené na najbližšom sneme. 
Usporiadatelia pretekov sú vyzvaní dodržiavať termíny na zaslanie propozícií na adresu @sawrr.sk" tajomnik@sawrr.sk. Propozície následne pred zaslaním na SJF odsúhlasí zástupca danej geografickej oblasti vo VR a zástupca danej oblasti vo westernovej komisii SJF.

Úloha: spracovanie a nahlasovanie propozícií pretekov
Zodpovední: usporiadatelia za zaslanie podľa určených termínov v kalendári pretekov,
tajomník SAWRR za zaslanie zástupcom oblastí VR a WK SJF a následne na SJF a webstránku SAWRR
Termín: 21.4. 2011

Úloha: garancia dohľadu nad pretekmi a pomoci usporiadateľom
Zodpovední: člen prezídia zodpovedný za dohľad nad pretekmi, metodiku a šport – J. Balla a člen VR za usporiadateľov – B. Šablatúra spoločne zabezpečia garantov jednotlivých pretekov zo strany Prezídia a VR a zosumarizujú ich kompetencie
Termín: 27.4. 2011

Úloha: návrh na doriešenie podmienok spolupráce s organizátormi pretekov v Okoči
Zodpovední: Disciplinárna komisia SAWRR
Termín: návrh na najbližšie zasadnutie VR a následne najbližší snem

Preteky zahraničné
SEP
Na základe rozhodnutia snemu bola p. Pačesovou, prezidentkou SEPu, oslovená Poľská republika,  ktorá prevzala úlohu usporiadateľa SEPu 2011 s tým, že žiada vedenie SAWRR o oficiálny list s potvrdením usporiadania SEPu 2012 v SR.  
Zodpovední: prezident SAWRR a tajomník SAWRR
Termín: 21.4. 2011

Ostatné zahraničné preteky
Bude vypracovaný kalendár zahraničných pretekov – súhrnný, aj s kontaktami na usporiadateľov a s poradcami pre jazdcov – zástupcami jednotlivých jazdeckých disciplín vo VR, ktorí v prípade záujmu jazdcom poradia na základe vlastných skúseností
Zodpovední: člen Prezídia zodpovedný za vzťah s verejnosťou a zahraničie -  F. Graňo
Termín: 1.5. 2011

Disciplína počas sezóny a na pretekoch
VR rozhodla, že pred a počas pretekov sa bude klásť väčší  dôraz na dodržiavanie všetkých pravidiel, časového harmonogramu, bezpečnosti a   budú sa vykonávať aj dychové skúšky na alkohol.
Úloha: Dohľad nad dodržiavaním pravidiel a disciplíny
Zodpovední: člen prezídia zodpovedný za dohľad nad pretekmi, metodiku a šport – J. Balla a člen VR za usporiadateľov – B. Šablatúra
Termín: priebežne počas celej sezóny

Štartovné čísla
Bolo odsúhlasené, že štartovné čísla sa budú vyrábať po jednom ks na každý kalendárny rok nové, s logom SAWRR, čísla zostanú pridelené z roku 2010, ak má niektorý jazdec záujem zmeniť číslo, môže o to požiadať na adrese: @sawrr.sk" tajomník@sawrr.sk. Čísla sa budú prideľovať na každých pretekoch typu B, t.j. prvýkrát v Hrabušiciach 14.5. 2011 a budú počas pretekov umiestnené na ľavej strane deky pod sedlom jazdca.  Čísla SJF nebude potrebné mať na ohlávke alebo deke, ale v Pase koňa. Za hlasovalo 11, 2 boli proti
Úloha: výroba 200 ks čísiel + 50 ks pre zahraničných štartujúcich (po konzultácii s rozhodcovským zborom bude potrebné čísla vyrobiť po 2 ks kvôli identifikácii dvojích v drezúrnych disciplínach – napr. w. pleasure)
Zodpovední: člen prezídia F. Graňo
Termín: do 13.5. 2011

Školenia, tréningy, nové kategórie a disciplíny
V mesiaci apríl sa uskutočnili verejné tréningy v rýchlostným a pracovných disciplínach v Nýrovciach – 9.-10.4. pod vedením A. Majera a N. Ballovej a reiningové školenie s Tomášom Martínkom v Hrabušiaciach v spolupráci s P. Šimekom a M. Jablonickou.  Rozhodcovia A. Šáryová, R. Šáry a P. Raffajová sa zúčastnili školenia rozhodcov v Čechách. Noví rozhodcovia SAWRR (ktorí absolvovali školenie rozhodcov  v roku 2010) sa budú zaúčať v praxi počas pretekov tejto sezóny pod dohľadom skúsených rozhodcov.

Úloha: Koordinácia vzdelávania
Zodpovední: za koordináciu ďalších školení pre jazdcov – J. Balla, za koordináciu vzdelávania a praxe rozhodcov – A. Šáryová
Termín: počas celého roka

Bol podaný návrh na zaradenie disciplín Ranch sorting a Working Cow Horse a Extreme Trail do pretekov B a C kategórie amatér a non-pro a tiež zaraďovanie disciplín Western riding a Superhorse do plánu pretekov B.
Úloha: Zváženie zaradenia kategórií a disciplín
Zodpovední: športovo- technická komisia
Termín: 15.5. 2011

Práca rozhodcovského zboru a kancelárie pretekov
Na základe podnetu od rozhodcov sa poplatky za rozhodovanie budú riešiť medzi usporiadateľmi a rozhodcami, zoznam rozhodcov je v prílohe. Návrh rozhodcov na jednotlivé preteky zo strany predáčky rozhodcov je v prílohe zápisu. Minimálny poplatok za deň rozhodovania je 33 Euro + preplatenie pohonných hmôt a zabezpečenie ubytovania a stravy. Usporiadateľ má možnosť delegovať namiesto ringstewarda vlastného pracovníka, ktorého hl. rozhodca pred pretekmi zaškolí. Bolo navrhnuté, aby technického delegáta okrem delegovania aj finančne zastrešilo SAWRR a aby novovytvorená Športovo-technická komisia SAWRR sozumarizovala náplň práce a kompetencie technického delegáta. Kanceláriu pretekov si usporiadateľ môže riešiť vo vlastnej réžii alebo si môže tieto služby objednať u zapisovateľov SAWRR.  Ak usporiadateľ v propozíciách uvedie, že rozhodcu, ringstewarda a zapisovateľa deleguje SAWRR, bude ich delegovať na základe časovej a priestorovej dostupnosti delegovať SAWRR tak, aby sa v čo najväčšej možnej miere šetrili finančné prostriedky usporiadateľov.
Prezídium SAWRR pripraví návrh rozpočtu so zohľadnením požiadaviek usporiadateľov a jazdcov a predloží ho výkonnej rade na schválenie. Bolo navrhnuté, aby sa na konci sezóny vyhodnotila aj práca rozhodcovského zboru a do skupiny ocenených na sneme boli zaradení aj rozhodcovia vyhodnotení ako najlepší. Prihlášky na preteky bude prijímať usporiadateľ, spracovávať kancelária pretekov, ktorá ich bude aj aktualizovať až do začiatku pretekov a posielať na webovú stránku webumastrovi

Úloha: príprava návrhu rozpočtu, navrhnúť a overiť ceny za hodnotnejšie ocenenia pre víťazov (pracky na opasok s menom, krištálové poháre a pod.)
Zodpovední: Prezídium SAWRR
Termín: 1.5. 2011

Úloha: zosumarizovať náplň práce technického delegáta a jeho kompetencie
Zodpovední: Športovo-technická komisia SAWRR
Termín: 1.5. 2011

Úloha: delegovať rozhodcov, ringstewardov, technických delegátov v prípade potreby
Zodpovední: Člen VR za usporiadateľov – B. Šablatúra, s predákom rozhodcov – v zastúpení A. Šáryovou a členom prezídia zodp. za metodiku a šport J. Ballom
Termín: priebežne počas celej sezóny

Úloha: vyhodnotiť prácu rozhodcov, preteky a Šampióna SAWRR
Zodpovední: Športovo-technická komisia SAWRR
Termín: 1.10. 2011

Úloha: spracovávať prihlášky na preteky
Zodpovední: usporiadatelia, kancelárie pretekov, webmaster
Termín: priebežne

3. Členská základňa, skúšky základného výcviku jazdca

Členská základňa
K 17.4. máme evidovaných 89 členov SAWRR s uhradeným členských príspevkom na rok 2011.

Skúšky základného výcviku
Boli dohovorené 2 termíny skúšok – 7.5. v Mengusovciach a 21.5. v Nýrovciach. Bude tiež možné absolvovať skúšky základného výcviku pred jednotlivými pretekmi podľa kalendára pretekov po dohovore s A. Šáryovou, ktorá v tejto sezóne zastupuje predáčku rozhodcov K. Staroveckú. Nahlásenie na skúšky sa bude vyžadovať min. 14 dní vopred. Výsledky skúšok spracuje a na SJF a tajomníkovi SAWRR doručí Predseda skúšobnej komisie. Nové podklady ku skúškam spracovala V. Závodná, po ich schválení predáčkou rozhodcov budú zverejnené na webovej stránke SAWRR.
Úloha: odsúhlasenie materiálov ku skúškam 
Zodpovední: predáčka rozhodcov K. Starovecká/jej zástupkyňa A. Šáryová
Termín: 27.4. 2011

Úloha: zabezpečiť odsúhlasenie materiálov ku skúškam a ich zverejnenie na webe
Zodpovední: tajomník SAWRR
Termín: 27.4. 2011

Úloha: zabezpečiť doručenie výsledkov skúšok na SJF a tajomníkovi SAWRR
Zodpovední: predseda skúšobnej komisie na jednotlivých skúškach
Termín: po každých skúškach


4. Finančná situácia asociácie, mediálny a komunikačný plán finančnej podpory, promo predmety SAWRR
K 17.4. máme z členského na rok 2011  sumu 2835 Euro. Bolo odsúhlasené vyberanie pohárového eura, kancelársky poplatok ostáva na zvážení usporiadateľov. Prezídium dostalo za úlohu pripraviť návrh rozpočtu na rok 2011. Bola prerokovaná stratégia prípravy mediálneho plánu, príprava ponuky reklamných predmetov a podaná informácia o jednaní prezidenta SAWRR so SLSP.
Úloha: pripraviť návrh rozpočtu na rok 2011
Zodpovedné: prezídium SAWRR
Termín:  1.5. 2011

Úloha: pripraviť ponuku reklamných predmetov SAWRR na web
Zodpovedný: F. Graňo
Termín:  15.5. 2011

Úloha: pokračovať v rokovaní so SLSP
Zodpovedný: J. Balla
Termín:  priebežne

Bolo dohovorené, že ceny za inzerciu by mali byť primerané k finančnému plneniu partnera
Úloha: pripraviť koncepciu komunikácie s médiami a partnermi, ponuku inzercie s cenníkom (preteky, web, tlačené materiály) a promo bookletom, kalkuláciu tlače promo materiálov
Zodpovední: F. Graňo a Komisia pre PR, médiá, komunikáciu a medzinárodné vzťahy - promo book a ponukový list
Termín:  15.5. 2011 
Zodpovedné: prezídium SAWRR – koncepcia komunikácie s médiami a partnermi
Termín: 1.5. 2011

Boli prerokované ďalšie možnosti propagácie westernového športu prostredníctvom STV 3, HUSTE.TV, iných internetových médií
Zodpovední: F. Graňo a Komisia pre PR, médiá, komunikáciu a medzinárodné vzťahy
Termín:  priebežne

Bolo dohovorené, že na správu webovej stránky SAWRR sa vyhlási súťaž, do ktorej bude prizvaná súčasná webmasterka N. Vidová a ďalší 2 nezávislí kandidáti
Úloha: zorganizovať výber
Zodpovedný: F: Graňo
Termín: 15.5. 2011

Prezídium pripraví súpis požiadaviek na redesign stránky, ktoré budú súčasťou súťažných podkladov pre uchádzačov o správu webovej stránky SAWRR
Úloha: pripraviť súpis požiadaviek na redesign
Zodpovedný: Prezídium
Termín: 27.4. 2011

Aktualizácia súčasnej webovej stránky a rozšírenie prístupu na zadávanie informácií na stránky pre VR
Úloha: aktualizácia pre rok 2011 + rozšírenie prístupu
Zodpovední: tajomník SAWRR a webmaster
Termín: 1.5. 2011

5. Organizačné zabezpečenie aktivít – vytvorenie pracovných skupín/komisií
Boli vytvorené 3 pracovné skupiny/komisie:
1. Športovo technická -  príprava návrhov úprav pravidiel, nominácie funkcionárov, pripomienkovanie propozícii, aktualizácia Kuchárky pre usporiadateľov
Starovecká, Šáryová, Závodná, Jablonická, Balla
2. Administratívna - administratíva pretekov, prihlášky, štartky výsledky, dopracovanie softwaru, komunikacia s organizátormi
Ferová, Ondriašová, Broska, Šablatúra, Bučková
3. PR, MEDIA a  medzinárodne vzťahy, komunikácia
Raffajova, Rizmann, Ballová, Graňo, webmaster

6. Rôzne
Spolupráca so SJF
Prezident a tajomník SAWRR  navštívia SJF za účelom oboznámenia s aktuálnou situáciou a dohovoru o ďalšej spolupráci.

Príklady najlepších skúseností a úspešných akcií
Pán Karaffa navrhol do Kuchárky pre usporiadateľov urobiť súpis príkladov najlepších skúseností a úspešných akcií. Návrh bude tlmočený Športovo- technickej komisii/prac. skupine.

Informácia o podpore pri zahraničných štartoch
Prezident J. Balla informoval, že zaznamenal na verejnom tréningu rýchlostných a pracovných disciplín v Nýrovciach otázky zo strany niektorých jazdcov, ako môžu byť rovnako ako jeho dcéra Nikola Ballová finančne podporení SAWRR na zahraničných pretekoch.  V tejto súvislosti sa prezident SAWRR rozhodol verejne informovať členskú základňu, že jeho dcéra preteká v zahraničí na vlastné náklady a v prípade, že by sa aj oficiálne kvalifikovala na podporu zo strany SAWRR, prislúchajúcu čiastku venuje na podporu talentovanej mládeže SAWRR.

Inzercia pre kluby
Bola odsúhlasená možnosť bezplatnej inzercie westernových klubov na webstránke SAWRR

Pracovné stretnutie Kontrolnej a revíznej komisie SAWRR
Súbežne so zasadnutím VR Kontrolná a revízna komisia vykonala kontrolu účtovných dokladov SAWRR za roky 2008, 2009 a 2010, odovzdaných p. J. Cigánekovou, hospodárkou SAWRR

Ďalšie stretnutie Výkonnej rady
Najbližšie osobné stretnutie Výkonnej rady sa uskutoční počas MS v Galante 9.9. o 18.45 hod. Výkonná rada bude do ďalšieho stretnutia vo vzájomnej komunikácii prostredníctvom mailovej komunikácie, ktorá bude v prípade potreby (napr. schválenie rozpočtu a pod.) slúžiť aj na hlasovanie podľa ustanovení stanov.

Zapísala: A. Bučková
Overil: F. Graňo, J. Balla

