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Předmět: Mimořádné korespondenční jednání prezidia - prosím o vaše stanovisko
Od: "Bartunkova CSTS" <bartunkova.eva@csts.cz>
Datum: 6.2.2015 11:15
Komu: 'D01 Pražská' <D_01@csts.cz>, 'D02 Středočeská' <D_02@csts.cz>, 'D03 Jihočeská'
<D_03@csts.cz>, 'D04 Západočeská' <D_04@csts.cz>, "'D05 K. Vary'" <D_05@csts.cz>, 'D06
Severočeská' <D_06@csts.cz>, 'D07 Liberecká' <D_07@csts.cz>, "'D09 Pardubice'"
<D_09@csts.cz>, 'D10 Vysočina' <D_10@csts.cz>, 'D11 Jihomoravská' <D_11@csts.cz>, "'D12
Olomouc'" <D_12@csts.cz>, 'D13 Moravskoslezská' <D_13@csts.cz>, 'D14 Zlínská'
<D_14@csts.cz>, <'ts.krejcik@volny.cz'>, 'DR_Tomáš Hudeček' <hudecek@dr.com>,
<'langmaier.jaroslav@csts.cz'>, "'Josef Koubek'" <dhk@BRILLIA.CZ>, 'DR_Petra Kostovčíková'
<pkostovcikova@volny.cz>, <'siegel.leos@csts.cz'>, 'Luboš Novotný' <novotny.lubos@csts.cz>,
'Luboš Novotný' <lubos.novotny214@gmail.com>, 'MarFn Dvořák' <komise.sportovcu@csts.cz>,
<'macad@seznam.cz'>, <'felcman.radek@csts.cz'>, "'Radek Felcman'"
<radek.felcman@tkfortuna.cz>, "'DR_Jan Taraba'" <jan-taraba@centrum.cz>
Kopie: <sekretariat@csts.cz>
Vážení kolegové,
chtěla bych vás seznámit s výsledky mimořádného hlasování ohledně výjimky pro udržení třídy A dvou žadatelů a umožnění
organizace postupových soutěží v termínu konání WDSF v ČR (viz zápis).

Celé hlasování probíhalo v zájmu napomoci vyřešení situace kolem aktuálních témat. Logické se zdá aplikovat
odhlasovanou změnu SŘ na akce, které hlasování vyvolaly. Protože není možné aplikovat novou změnu SŘ se
zpětnou platnosO na již vydaná rozhodnuO, na žádost PR,VPR, D1, D2 a D3, vyvoláváme nové korespondenční
hlasování o výjimce pro možnost uspořádání dříve naplánovaných a zprocesovaných postupových soutěží
(schválených a zaplacených), a to konkrétně v Jičíně 21.3. a v Brně 21.a 22.3.. Velice rádi bychom se Omto krokem
vyvarovali dalším odvoláním Královéhradecké divize, neboť vzhledem k předchozím jejich postupům by zcela
pravděpodobně mohlo dojít k zpochybnění povolení uspořádání těchto soutěží výkonnou radou ČSTS mimo
výjimku schválenou prezidiem. Výkonná rada ČSTS tento krok doporučuje.
Za Divizi ……….. hlasuji o výjimce pro uspořádání postupových soutěží O cenu Rumcajse, Manky a Cipíska v Jičíně
21.3.2015 a Brno Open 21. a 22.3. 2015: PRO/PROTI/ZDRŽEL.
Prosím o vaše hlasování do pondělí 9.2.2015 18:00 hod odpovědí na tento e-mail bartunkova.eva@csts.cz

Děkuji vám všem za spolupráci.
Eva Bartuňková
prezident ČSTS
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