Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané 17. 1. 2019 prostřednictvím
skype konference
Složení VR: Petr Tanka (PT), Jakub Sýkora (JS), Michal Sviták (MS), Václav Bednář (VB)
Zahájení schůze:
Ukončení schůze:
Přítomni:
Nepřítomni:

19:34
20:52
PT, JS, MS, VB
0

VR je usnášeníschopná.
1) Kontrola úkolů
a) Projednat možnost převzít www.discgolf.cz – PT zatím nemáme informace, zkusíme Martina
kontaktovat znovu
b) Získat Data z discgolf.cz
PT – budou, ale nevíme, kdy – listopad/prosinec
proběhla poslední komunikace
c) Zápisy ze schůze VR na idiscgolf
PT - hotovo
d) založit Google drive asociace
PT - hotovo
e) prezentace pro sponzory
MS – rozpracováno, připravit vzor sponzorské
smlouvy
f) Výroba disků s potiskem
JS – disky objednané, ve Švédsku byly prázdniny,
teď jsou do výroby, zaplacená záloha ze zdrojů ČALD
2) www.idiscgolf.cz
a) reakce na maily ohledně www a registrace – maily s www reaguje – registrace řeší Syky (JS),
ostatní maily reaguje taky Syky
b) zadávaní a měnění turnajů – je to v procesu, budeme pracovat a připomínkovat v testovacím
prostředí
c) doplnění lišt – prázdné podstránky zatím schováme a doplníme později, soustředíme se na
hlavni funkcionality webu
d) sekce novinky - přejmenujeme
e) kluby uvedené na www – po přijetí nových stanov tam uvedeme pouze zapsané spolky, ostatní
budou v sekci blok
f) všichni členové VR mají přístup do webu a můžou jej editovat a upravovat
g) bude zprovozněno testovací prostředí pro testování a možnost zlepšování www, odstranění a
odchycení nedostatků, ve spolupráci s STK budeme na tom pracovat
3) ČADG
Stav transformace ČALD – stanovy jsou připravené, předané do diskuse VR CALD – schválení na
jaře
Stanovy CADG – připravují se pro diskusi – koncem ledna začne probíhat následná diskuse se
členy, členská schůzi – plánujeme na duben
Zápis nových členů VR do OR - probíhá
Práva k účtu ČADG – až po zápisu
4) Podpora juniorů
Odloženo na příští schůzi
5) Externí Komunikace
a) Newsletter uděláme – články:
1) úvodní slovo předsedy – PT
2) pojištění – PT/VB
3) rekapitulace 2018 ME, Konopiště - MS
4) představení VR a Komisi (všichni)

5) informace k www.idiscgolf - Termín: 30.ledna 2019
6) Dotazník na hráče discgolfu
6) Turnaje 1. a 2. DL
Uzávěrka je 20. 1., STK hned zpracuje a předloží seznam turnajů ke schválení.
Máme 2 přihlášky pro 1.DGL, 7x pro 2DGL, a 3x MČR
Pro další rok budou pro první a druhou ligu vypsány termíny pro konání a pořadatelé se budou
přihlašovat. Pokud chceme ředitelům něco „nařídit“ musíme něco nabídnout.
7) Reprezentace
Širší a užší nominace – STK předloží návrh do konce ledna, je připravený nominační dokument
Crownfoundingová kampaň – VB pracuje na podkladech, získává informace o podmínkách
jednotlivých webů, oslovuje členy repre za účelem vedení klinik.

Rozhodnutí VR mimo schůzi výkonné rady:
VR rozhodla dne 3. 1. 2019 per rollam o přijetí návrhu soutěžního řádu.

Schůze ukončena v 20:52
Další schůze: 23. 1., 29. 1., vždy od 19:30

