Zápis porady ČTA

č. ČTA-vedení-03_21

Datum:
9.3.2021; 10:00 hod
Místo:
on-line, ZOOM
Pozvaný (b.t.)
Role
Antonín Bauer
Předseda Rady ČTA, Generální sekretář ČTA
Tomáš Petr
Ředitel ČTTS, s.r.o.
Martin Hotový
Sportovní ředitel ČTA
Josef Dvořák
Asistent GS
Josef Rajtr
Manažer, koordinátor sekce PARATRIATLON
Michal Včeliš
Manažer komunikace, média
Milan Kulman
Koordinátor mládeže ČTA

Účast
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Aktuální strategické cíle ČTA
Cílový okruh

Zodpovídá

1. Řízení, lobby
Okruh
Valná hromada – ČTA konzultuje s Advokátní kanceláří nově
vydaná pravidla pro pořádání a organizaci jednání společenských
a obchodních orgánů. Ze strany ČTA trvá preference fyzické
účasti delegátů.
6.3.2021 proběhlo on-line jednání kongresu ETU, Petr Mužíček
nebyl zvolen do TK – nutno pracovat s povědomím o českých
kandidátech do mezinárodních triatlonových struktur.
Řeší se zajištění testování zaměstnanců a smluvních pracovníků
ČTA.
ČTA stanoví úkol přípravy nové strategie rozvoje jednotlivých
segmentů – sport, reprezentace, marketing … - trvá
Byly potvrzeno schválení dotací 2021 v programu NSA –
Významné akce SP Karlovy Vary, XTERRA, Organizace sportu,
Talent, Reprezentace. Vesměs navýšení dotace. AB informoval o
problematickém nastavení nutné poměrnosti jednotlivých
programů. ČTA by preferovala vlastní rozpočtování přidělených
financí – efektivnější a cílené využití.
U Významných akcí je nutná spoluúčast ve výši 30% - bude
projednáno s pořadateli.

Zodpovídá
Bauer

Bauer
Bauer, Rajtr
Bauer

Bauer
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2. Technické záležitosti
Okruh
Připravuje se jednotná vizualizace soutěží, branding - trvá
Příprava „Manuálu/vizuálu pořadatele“, pro sjednocení vizualizace
soutěží
Soutěžní směrnice 2021, čeká se pouze na stanovení NK,
dokončení do 12.3.2021
Závody ČP v Aquatlonu - aktuálně odloženo, v jednání je i
podzimní termín – rozporuje M. Hotový – napojení dvou ročníků
ČP
Probíhají přípravy na vytvoření nového informačního systému
ČTA. CTS končí 31.12.2021 - trvá
Vzhledem k problematice COVID 19 se hledají možnosti a
podmínky pořádání soutěží 2021
M. Hotový zmínil potenciální komplikace pořadatelů s ohledem na
postoj místní samosprávy – např. neochota pořádat soutěže v
centru města – vysoká koncentrace osob.

Zodpovídá
Petr
Petr, Včeliš
Petr, Hotový
Petr
Bauer, Petr
Petr
Hotový

3. Sportovní oblast
Okruh
Info o průběhu a vývoji situace na VT Kanárské ostrovy. Skupinu
doplnil trenér R. Eliáš, který zajišťuje chod a veškeré náležitosti
spojené s průběhem a ukončením akce.
V souvislosti s očekávanou absencí trenéra L. Vrobela nutno řešit
záskok ve středisku Zlín – návrh p. Nekoranec. Středisko v Praze
(Olymp) je trenérsky zajistěno.
Zástupce sportovců v SK Tereza Zimovjanová navrhuje vytvoření
a prezentaci seznamu a profilů reprezentantů na triatlon.cz
Bylo schváleno prodloužení smlouvy Radka Eliáše jako trenéra
výběru dorostu a juniorů do 31.10 2021, bez výběrového řízení.
Bude řešeno Dodatkem smlouvy.
9.3. byla ukončena akreditace na OH Tokyo. Za triatlon
akreditování trenéři/vedoucí akce v pořadí: L. Vrobel, M. Hotový, J.
Seidl
NK – dokončení do 12.3.2021, s výjimkou pro kategorie Elite –
absence L. Vrobela, dořeší M. Hotový
Bude vypracován jednotný dokument s pravidly a zásadami účasti
v reprezentačních výběrech, účasti na reprezentačních akcích
ČTA – Pravidla reprezentace, Kodex, včetně AG
Nunto připravit pravidla a podmínky potenciální účasti nečlenů
reprezentačních výběrů na akcích ČTA, s ohledem na dodržení
pravidel účasti (viz předchozí bod), zajištění plynulosti akce a
vytíženost pracovníků ČTA.

Zodpovídá
Hotový
Hotový
Hotový, Včeliš
Hotový
Hotový
Hotový
Kulman, Rajtr

Kulman, Rajtr
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4. Tréninkové skupiny, profesionální stáje
Okruh
Byla prodloužena spolupráce se spol Prista Oil – zřízení
profesionální stáje TEXACO TEAM. Uzavřena smlouva – příprava
medializace, TZ – trvá

Zodpovídá
Petr, Rajtr, Včeliš

5. Marketing, média, komunikace
Okruh
Zodpovídá
Info o pořadu 40 let triatlonu. Projednáno doplnění o některé
zásadní momenty.
Včeliš
Premiéra: 13.3. 20:55, reprízy: 14.3. 14:55, 15.3. 4:35,
16.3. 11:10
Kniha 40 let triatlonu – příprava na distribuci
Včeliš, Rajtr, Dvořák
Info o nabídce ČOV – výroba instruktážních a motivačních videí
(5-6x) pro FB a YT v režii ČOV – ze strany ČTA vysloven souhlas
Včeliš
- trvá
Příprava Ročenky 2020 – trvá
Včeliš
Sjednocení vyhledávacích parametrů na sociálních sítích - trvá
Včeliš, Bauer
Info o ukončení působení A. Grabmüllerové k 31.3. na pozici
mediálního specialisty (FB, IG). Návrh – Michaela Procházková
Včeliš
– v jednání
Žádost M. Hotového o zajištění „školení“ reprezentantů v
Včeliš
oblasti osobní mediální prezetnace (soc. sítě atd)

6. IT záležitosti
Okruh
Probíhají přípravy na vytvoření nového informačního systému ČTA.
CZC končí 31.12.2021. Zvažuje se finanční podpora ze strany NSA

Zodpovídá
Bauer, Petr

7. Provoz
Okruh
Info o připravenosti nového e-shopu na spuštění. Bude spuštěno
společně s novou kolekcí oblečení ČTA – předpoklad konec března
2021
Vzhledem k přechodu na jiný systém nutno zajistit změnu
hostingových služeb - trvá

Zodpovídá
Dvořák, Rajtr
Dvořák
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8. Ostatní
okruh
Odměny Č. Pohár – propisky – připrava podkladů pro výrobu
podstavců
Probíhá výroba odznaků ČTA
Byla dořešena pojistná událost z akce Račice 2020 – poškození
závodních lodí stánkem ČTA – vyřešeno z pojištění hmotné
odpovědnosti ČTA 300775,-Kč (spoluúčast ČTA 1000,-Kč)
Přijata pravidla pro použití a nákup nové reprezentační kombinézy
kategorií AG – volné použití v rámci soutěží v ČR, podmínkou pro
nákup je členství v ČTA s platnou registrací (zaplacený příspěvek
za aktuální rok). Bude zpracována informační a propagační
kapmpaň.

Zodpovídá
Petr, Rajtr
Rajtr
Bauer

Dvořák, Rajtr,
Petr

9. Organizační pokyny

Zapsal: Rajtr, Bauer
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