
Subject: Žádost o informace
From: Jan Hoidekr <honza@hoidekr.net>
Date: Fri, 09 Jul 2010 11:57:51 +0200
To: czech_skating@hotmail.com
CC: skate1@tiscali.cz

Vážený pane Paříku,
připravuji článek na webový server Inlajn.Cz o organizační struktuře
bruslení ve světě i v ČR s popisem jednotlivých svazů, jejich
organizaci a práci, kterou dělají. Bohužel se mi nedaří
nalézt odpovídající informace o Českem svazu kolečkového bruslení. Na
webu je zveřejněno jen jméno předsedy pana Nováka a Vaše jako sekretaře.

Můžete mi prosím poslat informace týkající se organizační struktury
svazu - nejvyšší orgán, členství ve svazu, práva a povinnosti členů,
nejlépe stanovy svazu, který funguje jako občanské sdružení? Dále mne
zajímá, zda  jsou svazem definována pravidla kolečkového bruslení, z
nich vyplývající například požadavky na bezpečnost při závodech, rozdělení věkových kategorií,
fauly při závodě atd. Existuje český překlad CEC pravidel?
Další zajímavou informací je organizace Českého poháru a Mistrovství
republiky. Jsou přesně definovaná pravidla těchto akcí? Máme v ČR
proškolené mezinárodní rozhodčí? Podle webu CEC nemáme.

Národní svazy v Evropě tyto informace zveřejňují, proto si myslím, že by
s nimi měla být seznámena i česká bruslařská veřejnost. Článek
připravuji ke zveřejnění 14. 7., prosím Vás o vyjádření.

S pozdravem
Jan Hoidekr
Inlajn.Cz

PS: schránka info@speedskating.cz je plná a nelze na ni poslat email
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Subject: RE: Žádost o informace
From: Czech speed skating <czech_skating@hotmail.com>
Date: Mon, 12 Jul 2010 07:58:15 +0200
To: <honza@hoidekr.net>, Novák Petr <skate1@tiscali.cz>, Brada
<ondrej@brada.cz>

Dobrý den,
chystáme aktualizaci informací o svazové a soutěžní struktuře kolečkového bruslení po
prázdninách. Většinu Vám potřebných informací tam potom naleznete. Pro orientaci ve
Vámi publikovaných informacích o jiných svazech si Váš článek, případně jeho
pokračování po 14.7. rád přečtu.
S pozdravem
J.Pařík 
 
> Date: Fri, 9 Jul 2010 11:57:51 +0200
> From: honza@hoidekr.net
> To: czech_skating@hotmail.com
> CC: skate1@tiscali.cz
> Subject: Žádost o informace
>
> Vážený pane Paříku,
> připravuji článek na webový server Inlajn.Cz o organizační struktuře
> bruslení ve světě i v ČR s popisem jednotlivých svazů, jejich
> organizaci a práci, kterou dělají. Bohužel se mi nedaří
> nalézt odpovídající informace o Českem svazu kolečkového bruslení. Na
> webu je zveřejněno jen jméno předsedy pana Nováka a Vaše jako sekretaře.
>
> Můžete mi prosím poslat informace týkající se organizační struktury
> svazu - nejvyšší orgán, členství ve svazu, práva a povinnosti členů,
> nejlépe stanovy svazu, který funguje jako občanské sdružení? Dále mne
> zajímá, zda jsou svazem definována pravidla kolečkového bruslení, z
> nich vyplývající například požadavky na bezpečnost při závodech,
> rozdělení věkových kategorií, fauly při závodě atd. Existuje český
> překlad CEC pravidel?
> Další zajímavou informací je organizace Českého poháru a Mistrovství
> republiky. Jsou přesně definovaná pravidla těchto akcí? Máme v ČR
> proškolené mezinárodní rozhodčí? Podle webu CEC nemáme.
>
> Národní svazy v Evropě tyto informace zveřejňují, proto si myslím, že by
> s nimi měla být seznámena i česká bruslařská veřejnost. Článek
> připravuji ke zveřejnění 14. 7., prosím Vás o vyjádření.
>
> S pozdravem
> Jan Hoidekr
> Inlajn.Cz
>
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> PS: schránka info@speedskating.cz je plná a nelze na ni poslat email
>
>
>

Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft. Get it now.
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Subject: Re: Žádost o informace
From: Jan Hoidekr <honza@hoidekr.net>
Date: Mon, 12 Jul 2010 10:10:58 +0200
To: Czech speed skating <czech_skating@hotmail.com>

Dobrý den,
děkuji za odpověď, ale přesto se zeptám na konkrétní věci znovu. Informace o
připravovaných záležitostech je zajímavá, ale současný stav nevím. Můžete
připojit podrobnější popis, co se bude měnit na současném stavu.

1. Stanovy Českého svazu kolečkového bruslení. Můžete je pros9m zveřejnit?
Mám v ruce naskenovanou verzi stanov, ale nevím, zda je platná. Ostatní svazy
na mezinárodní i národních úrovních stanovy zveřejňují.

2. Rychlobruslení funguje v ČR už několik let a Český pohár také. Kde najdu
prosím pravidla rychlobruslení na kolečkách a seznam rozhodčích? Pravidla
Českého poháru také nejsou k nalezení i přesto, že je prezentován jako oficiální
soutěž svazu.

S pozdravem
Jan Hoidekr
Inlajn.Cz

Czech speed skating wrote:

Dobrý den,
chystáme aktualizaci informací o svazové a soutěžní
struktuře kolečkového bruslení po prázdninách. Většinu Vám potřebných
informací tam potom naleznete. Pro orientaci ve Vámi publikovaných
informacích o jiných svazech si Váš článek, případně jeho pokračování po
14.7. rád přečtu.
S pozdravem
J.Pařík 
 
> Date: Fri, 9 Jul 2010 11:57:51 +0200
> From: honza@hoidekr.net
> To: czech_skating@hotmail.com
> CC: skate1@tiscali.cz
> Subject: Žádost o informace
>
> Vážený pane Paříku,
> připravuji článek na webový server Inlajn.Cz o organizační struktuře
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> bruslení ve světě i v ČR s popisem jednotlivých svazů, jejich
> organizaci a práci, kterou dělají. Bohužel se mi nedaří
> nalézt odpovídající informace o Českem svazu kolečkového bruslení. Na
> webu je zveřejněno jen jméno předsedy pana Nováka a Vaše jako
sekretaře.
>
> Můžete mi prosím poslat informace týkající se organizační struktury
> svazu - nejvyšší orgán, členství ve svazu, práva a povinnosti členů,
> nejlépe stanovy svazu, který funguje jako občanské sdružení? Dále mne
> zajímá, zda jsou svazem definována pravidla kolečkového bruslení, z
> nich vyplývající například požadavky na bezpečnost při závodech,
> rozdělení věkových kategorií, fauly při závodě atd. Existuje český
> překlad CEC pravidel?
> Další zajímavou informací je organizace Českého poháru a Mistrovství
> republiky. Jsou přesně definovaná pravidla těchto akcí? Máme v ČR
> proškolené mezinárodní rozhodčí? Podle webu CEC nemáme.
>
> Národní svazy v Evropě tyto informace zveřejňují, proto si myslím, že by
> s nimi měla být seznámena i česká bruslařská veřejnost. Článek
> připravuji ke zveřejnění 14. 7., prosím Vás o vyjádření.
>
> S pozdravem
> Jan Hoidekr
> Inlajn.Cz
>
> PS: schránka info@speedskating.cz je plná a nelze na ni poslat email
>
>
>
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