
Zápis porady ČTA č. ČTA-vedení-07_21

Datum: 4. 5. 2021; 10:00 hod
Místo: on-line, ZOOM
 

Pozvaný (b.t.) Role Účast
Antonín Bauer Předseda Rady ČTA, Generální sekretář ČTA Ano
Tomáš Petr Ředitel ČTTS, s.r.o. Ano
Martin Hotový Sportovní ředitel ČTA Ano
Josef Dvořák Manažer, Asistent GS Ano
Josef Rajtr Manažer, koordinátor sekce PARATRIATLON Ne
Michal Včeliš Manažer komunikace, média Ne
Milan Kulman Koordinátor mládeže ČTA Ano

1. Aktuální strategické cíle ČTA

Cílový okruh           Zodpovídá

2. Řízení, lobby

Okruh           Zodpovídá
Připravuje se uspořádání VH ČTA. Radě ČTA bude ke schválení 
předložen předběžný návrh termínu a místa konání – 10.června, 
od 16:30, Nymburk, hotel Pyramida nebo hotel Clarion Vysočany

Bauer

Do 10.5. je nutno rozeslat pozvánky na VH (pokud bude na 
jednání Rady ČTA dne 4.5. schválen termín a místo) Bauer

24.5. proběhnou volby do pléna ČOV – vhozením lístku do urny Bauer
23.6. se v Nymburku uskuteční VH ČUS. A. Bauer se zúčastní Bauer
Byl vyhlášen a zveřejněn Grant pro krajské a partnerské závody 
2021 Bauer, Petr

Termín pro podávání přihlášek do neinvestičního programu 
TRIATLON V NOVÝCH KLUBECH je od 1.4. do 30.9.2021 Kulman

Ve spolupráci se státními orgány se diskutuje nastavení 
jednoznačných a rovnocenných podmínek pro sport (Covid) Bauer

3. Technické záležitosti 

Okruh           Zodpovídá
Byl vydán „Manuál pořadatele“, pro sjednocení vizualizace soutěží
- trvá Petr, Včeliš

29.4. proběhlo on-line jednání s pořadateli soutěží v ČR včetně 
prezentace nové vizualizace akcí ČTA Petr, Včeliš

Pro akci Triathlon Fest Račice je nutné stanovit jednoznačné 
rozdělení rolí a kompetencí Bauer, Hotový
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S NSA se řeší možnost podpory akce EPJ Račice v rámci 
programu „Významné sportovní akce“ Bauer

Vzhledem k problematice COVID 19 se hledají možnosti a 
podmínky pořádání soutěží 2021. Z vlády zatím nejasné 
stanovisko a parametry – viz bod v sekci Řízení, lobby

Petr, Bauer

Návrh na přípravu jednotné grafiky informačního a orientačního 
systému pro pořadatele akcí – tiskové podklady pro jednoduchou 
výrobu … šipky, informační tabule, popisky apod

Petr, Včeliš

Připravuje se výměna oblečení/vest pro rozhodčí – nové logo, 
úprava barevnosti, objednávka – trvá. Petr, Rajtr

Vypracovat seznamy reprezentantů + real. týmu pro přidělování 
materiálu a oblečení – kdo/co Hotový

Dodat seznam sportovců, kteří mají aktuálně dohodnut 
potisk/dotisk log na závodní dresy „svépomocí“. Tento seznam 
bude konečný. Další inividuální potisk dresu není přípustný. 

Hotový

Loga na závodní dresy budou podléhat kontrole a schválení T. 
Petra Hotový, Petr

4. Sportovní oblast

Okruh Zodpovídá
Do konce května by mělo být vyplaceno 50% finanční podpory 
klubům a trenérům. Kulman

Řeší se možnost a pravidla pro pojištění „samoplátců“ (AG) na 
reprezentačních akcích 

Hotový, Rajtr,
Dvořák

V této souvislosti návrh na řešení možnosti pojištění i na akce 
SCM. 
Vzhledem k epidemiologickým a karanténním pravidlům se 
posouvá odjezd na akci VT a EPJ Caorle (ITA) na 9.5. Eliáš, Hotový

Byly upraveny a doplněny zasílací adresy pro informační maily z 
WT (MEMO) Rajtr, Bauer

Proběhl II. díl akce Virtuální duatlon, včetně Hobby (minimální 
účast), celkovcě 154 účastníků. Od 3.5. běží poslední část – běh 
5km 

Včeliš

M. Včeliš zajistí statistiky z proběhlých akcí - trvá Včeliš
V souvislosti s novou kolekcí oblečení ČTA bude připravena 
promo nabídka a informace pro zájemce z řad AG Petr, Rajtr, Dvořák

5. Tréninkové skupiny, profesionální stáje

Okruh Zodpovídá

6. Marketing, média, komunikace

Okruh Zodpovídá
Dokončen překlad filmu „40 let triatlonu“ do AJ, zajišťuje se 
zpracování titulků Rajtr
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Michaela Procházková převezme agentu A. Grabmüllerové – 
nutno připravit smlouvu Včeliš

Pracuje se na „Poděkování zdravotníkům“ - mediální projekt - 
trvá Včeliš

Připravuje se natáčení spotů ve spolupráci s ČOV – komplikace
s termínovou shodou se sportovci Včeliš

7. IT záležitosti

Okruh Zodpovídá
Web M1T skončil 30.4.2021 – proběhla archivace článků. Archív 
bude zaslán na sekretariát ČTA + M. Včelišovi Rajtr

8. Provoz

Okruh Zodpovídá
Nový e-shop připraven na spuštění. Dvořák, Rajtr

9. Ostatní

okruh Zodpovídá
Odměny ČP – propisky – připravena výroba podstavců ČP 2020. Petr, Rajtr
Je třeba připravit průvodní dopis pro rozeslání odměn za ČP 2020 Včeliš

Zapsal: Rajtr, Bauer
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