Zápis porady ČTA
Datum:
Místo:
Pozvaný (b.t.)
Antonín Bauer
Tomáš Petr
Martin Hotový
Josef Dvořák
Josef Rajtr
Michal Včeliš
Milan Kulman

č. ČTA-vedení-05_21

31. 3. 2021; 10:00 hod
on-line, ZOOM
Role
Předseda Rady ČTA, Generální sekretář ČTA
Ředitel ČTTS, s.r.o.
Sportovní ředitel ČTA
Manažer, Asistent GS
Manažer, koordinátor sekce PARATRIATLON
Manažer komunikace, média
Koordinátor mládeže ČTA

Účast
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano

1. Aktuální strategické cíle ČTA
Cílový okruh

Zodpovídá

2. Řízení, lobby
Okruh
Vyjednáno s ETU, že EPJ Tábor bude přesunut do Račic na datum
25. 7. 2021 v rámci akce Triathlon Fest Račice (23. až 25. 7. 2021)
z důvodu epidemiologické situace (Covid 19).
ČTA stanoví úkol přípravy nové strategie rozvoje jednotlivých
segmentů – sport, reprezentace, marketing … - trvá
Na bankovní účet ČTA přišly finance z dotací Talent,
Reprezentace a Organizace sportu.
Příprava Grantu pro krajské a partnerské závody 2021- trvá
Byl projednán další postup a strategie při provozu, nastavení a
propagaci Nadace ČTA. - trvá
Byl vyplněn a odeslán World Triathlon National Federation Survey
2020

Zodpovídá
Bauer
Bauer
Bauer
Bauer, Petr
Bauer
Bauer

3. Technické záležitosti
Okruh
Připravuje se jednotná vizualizace soutěží, branding - trvá
Příprava „Manuálu/vizuálu pořadatele“, pro sjednocení vizualizace
soutěží - trvá
Soutěžní směrnice 2021 je připravena ke zveřejnění.
V souvislosti s plánovaným přesunem EPJ absolvuje M. Hotový,
R. Eliáš a Š. Kuncl inspekční cestu do Račic – trvá.
Ve spolupráci se spol. Rouvy se připravuje vyhlášení on-line

Zodpovídá
Petr
Petr, Včeliš
Petr, Hotový
Hotový
Petr, Včeliš
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„Virtual Czechtriseries“ (pracovní název), série tří sportovních akcí
(2x duatlon, 1x běh). Zvažují se možnosti motivačních a
organizačních variant. Pro registraci účastníků bylo rozhodnuto o
využití systému s povinným zadáním r.č. Virtuální závody by měly
být připraveny do 11. 4. 2021.
Zvažují se i další možnosti spolupráce s Rouvy – např. záznamy
závodních tratí apod. – trvá.
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. Budou podány žádosti o
výjimky konání mezinárodních akcí – EPJ Račice, Xterra a SP
Karlovy Vary. Ostatní pořadatelé jednotlivých závodů budou
informováni a dotázáni, zda za současných nebo budoucích
podmínek opatření budou schopni závod uspořádat.
Petr Mužíček připravuje aktualizaci Pravidel – trvá.
Připravuje se výměna oblečení/vest pro rozhodčí – nové logo,
úprava barevnosti – trvá.

Petr, Včeliš
Bauer, Petr

Petr, Bauer

Petr, Mužíček
Petr, Rajtr

4. Sportovní oblast
Okruh
V souvislosti s ukončením smlouvy o zápůjčkách ve středisku
Olymp Praha budou technická zařízení přestěhována do
Sportovního centra Zlín – trvá.
Zástupce sportovců v SK Tereza Zimovjanová navrhuje vytvoření
a prezentaci seznamu a profilů reprezentantů na triatlon.cz – trvá.
Byla vypracovány dokumenty s pravidly a zásadami účasti v
reprezentačních výběrech, účasti na reprezentačních akcích ČTA
– Pravidla reprezentace, Kodex, včetně AG. Bude předáno k
připomínkování zástupcům trenérů a sportovců – trvá.
Připraven a zveřejněn nový rozvojový program pro nově založené
kluby.
Diskuze ohledně sportovních bot SPRINT – stav skladu, faktur
Hledání řešení finančních odměn za umístění v závodech a
celkovém umístění ČP – na návrh Martina Hotového bude Radě
ČTA navrženo ke schválení, aby odměny za celkové umístění v ČP
byly mezi muži a ženami vyrovnány. Došlo by tedy k navýšení
odměn u žen. Pořadatelům závodů bude po další diskuzi
doporučeno, aby finanční odměny byly v jednotlivých závodech
také vyrovnány. Před sezónou 2022 pak dojde ke schůzi
s pořadateli, kde se bude diskutovat finální řešení.
Nutno 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 – trvá

Zodpovídá
Hotový, Vrobel,
Rajtr
Hotový, Včeliš
Kulman, Rajtr
Hotový
Petr, Dvořák

Petr, Hotový

Kulman, Rajtr

2

5. Tréninkové skupiny, profesionální stáje
Okruh

Zodpovídá

6. Marketing, média, komunikace
Okruh
Zajištění překladu filmu „40 let triatlonu“ do AJ a zpracování
titulků – trvá.
Ročenka 2020 – doručena.
Sjednocení vyhledávacích parametrů na sociálních sítích - trvá
Info o plánované schůzce s potenciální nástupkyní A.
Grabmüllerové. Uskutečněna schůzka se slečnou
Procházkovou, která převezme agentu A. Grabmüllerové.
Připraveno „školení“ reprezentantů v oblasti osobní mediální
prezetnace (soc. sítě atd), délka cca 2hod. Online Workshop se
uskuteční 14. 4. od 17:00.
Plánuje se „Poděkování zdravotníkům“ - mediální projekt – trvá.
Ve spolupráci s Rouvy a Run je naplánována „vyjížďka“ s
Petrem Vanbrouškem a Lukášem Kočařem – trvá.

Zodpovídá
Rajtr
Včeliš
Včeliš, Bauer
Včeliš
Včeliš
Včeliš
Včeliš

7. IT záležitosti
Okruh
Probíhají přípravy na vytvoření nového informačního systému ČTA.
CZC končí 31. 12. 2021. Zvažuje se finanční podpora ze strany NSA
– trvá.
Příprava přesunu webů M1T a TTprodeti na stránky triatlon.cz trvá.

Zodpovídá
Bauer, Petr
Včeliš, Rajtr

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

Zodpovídá
Dvořák, Rajtr
Dvořák

9. Ostatní
okruh
Odměny ČP – propisky – připrava podkladů pro výrobu podstavců,
oslovění potenciálních dodavatelů – trvá.
Odevzdáno daňové přiznání 2020 Nadace ČTA a příprava daňové
příznání ČTA 2020
Probíhá výroba odznaků ČTA
Zapsal: Dvořák, Rajtr, Bauer

Zodpovídá
Petr, Rajtr
Bauer
Rajtr
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