Zpráva o činnosti oddílů za roky 2020 a 2021

Členská základna
Český svaz kanoistů, sekce kanoistiky na divoké vodě registruje k 18.10.2021 celkem 77 oddílů.
Z celkového počtu 77 oddíly je 59 oddílů registrováno v Čechách a 18 na Moravě.
Dle údajů registračního a výsledkového portálu Českého svazu kanoistů, sekce kanoistiky na
divoké vodě registruje k 18. 10. 2021 celkem 3 242 členů.
Pro porovnání – v roce 2017: 3 119 členů, v roce 2018: 3 178 členů, v roce 2019: 3 205 členů.
I přes ´´Covidové´´ uzávěry a omezení ve sportovní přípravě oddílů v posledních dvou letech
můžeme v období 2017 – 2021 zaznamenat mírný a plynulý nárůst v počtu registrovaných
členů.

Sportovní příprava a účast v soutěžích
Na počátku roku 2020 se rozšířila epidemie Covid. Na oddíly, trenéry i sportovce začala
dopadat omezení v podobě zákazu shromažďování osob a zákazu pohybu mezi státy i mezi
okresy. Sportování výkonnostních sportovců bylo zakázáno, s výjimkou profesionálních
závodníků. Později sice bylo povoleno sportování venku, nicméně bylo zakázáno využívat
vnitřní zázemí klubů.
Zimní ježdění na vodě a následné převlékání v mrazu na břehu řeky naprosté většině našich
závodících členů natolik zlepšilo již tak výbornou imunitu, že případů nákazy virem SARS-COV2 jsme v našich oddílech zaznamenali minimum.
Vedoucí funkcionáři jednotlivých oddílů museli řešit pravidelné testování a pružně reagovat
na měnící se povolení a zákazy v oblasti sportovní přípravy mládeže. Mnoho oddílů, které měly
pořádat závody, musely své akce bez náhrady zrušit. Jiné oddíly termíny soutěží posouvaly,
což především rodinám s mladými sportovci zásadně převrátilo plány letních akcí.
Hlavní závody sezon 2020 a 2021 se nakonec v nejnutnějším rozsahu uskutečnily. Na základě
výsledků soutěží ve slalomu a ve sjezdu za roky 2020 a 2021 bylo na webu www.kanoe.cz
zveřejněno tradičních 11 žebříčků, které jsou dohledatelné v sekci Sdělení ČSK DV.

Dotace na financování sportovní činnosti
Oddíly sdružené v ČSK mohou na svou činnost žádat dotace z různých zdrojů.
Do 30.11.2021 je možné podat žádost o dotaci Národní sportovní agentury s názvem ´´Můj
klub´´. Podmínky výzvy ´´Můj klub´´ oproti předešlým letům doznaly určitých změn a
z relativně jednoduché žádosti se stává žádost komplikovanější. Dle informace od České unie
sportu se oddíly musí připravit na dodání požadovaných materiálů jako např: výpis z evidence
skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., potvrzení o bezdlužnosti u Finančního úřadu,
Celní správy, Zdravotní pojišťovny a Správy sociálního zabezpečení.
V období na přelomu roku své dotační programy zpravidla vypisují také kraje a příslušné obce.
Protože podmínky pro přidělování dotací jsou obvykle vázány na skutečnou členskou základnu
mládeže, je nutné věnovat pozornost přesné evidenci členů ve všech třech registrech.
Registr ČSK DV: https://rvp.results.cz/
Registru ČUS: https://iscus.cz/
Rejstřík NSA: https://rejstriksportu.cz/
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