
 

 

Svaz vodáků České republiky 
RADA RAFTINGU SVoČR 
 
U Pergamenky 3, PRAHA 7, 170 00 

tel./fax: 266 722 223, e-mail: svocr@svocr.cz  

Zpráva ze zasedání Rady 
raftingu SVoČR č. 2/2020 

Praha, 9.3.2020 
Veškerá jednání Rady jsou veřejná a volně přístupná všem členům Svazu.  

Rada na svých zasedáních přivítá s otevřenou náručí každého,  
kdo se bude chtít podílet na ovlivňování vývoje našeho sportu. 

 

Přítomni: Vráťa Šembera, Martin Procházka, Jan Vávra, Libor Peška 
Lenka Bauerová (Skype) 

Nepřítomní:  

Omluveni:  

Hosté: Jan Procházka, Jiří Irain, Hanka Heralová, Petr Panenka, Libor Polák, 
Zdeňka Fingrová, Jakub Moravec, Aleš Raděj (skype), 
Michaela Kratochvílová (skype) 

Jednání Rady raftingu 
● Rada diskutovala změny v pravidlech týkající se upraveného způsobu přihlašování na 

závody a elektronické evidence členů. Rada postoupila navržené změny v pravidlech 
Předsednictvu svazu ke schválení. 

● Rada raftingu schválila “Směrnice pro závody raftů pro rok 2020 včetně příloh” 
Dokumenty jsou zveřejněny na www.kanoe.cz v tomto článku. 

● Komise rozhodčích dne 3.3.2020 zaslala nominaci na obsazení postů HR a ZS na 
raftových závodech v roce 2020. Rada raftingu tuto nominaci schválila. 
  

mailto:svocr@svocr.cz
http://kanoe.cz/rafting/pravidla/smernice-a-organizacni-rad-pro-zavody-raftu-pro-rok-2020


● Raftové závody na Salze: 
○ Lenka Bauerová dojednala podmínky s ředitelem SP R4 - Anton Graf  
○ kdo bude na SP R4 závodit na vlastním dovezeném člunu, platí 50% startovné 
○ KV HANACE uspořádá nominační závod ve sjezdu R6 - v neděli po závodu 

SP R4 - “model Salza 2018” 
○ Rada opět finančně podpoří účast ve SP R4 - 10 EUR / posádka / odzávoděná 

disciplína - “model Salza 2018” 
● Sobotní vyhlášení výsledků na Kamenici proběhne díky perfektní spolupráci s obcí 

Plavy stejně jako v loňském roce v rámci vodáckého slavnostního večera v tamní 
sokolovně. Nepořádání závodů ČSK umožní pořadateli raftových závodů posunutí 
sobotního startu tak, aby byl umožněn sobotní trénink před závodem. 

Zápis ze setkání s pořadateli a reprezentanty 
● Martin Procházka informoval o změnách v pravidlech IRF. 

Aktuální pravidla jsou zveřejněny na www.kanoe.cz v tomto článku. 
Rada děkuje Alešovi Daňkovi za osobní aktivní přístup při návrzích a diskuzích o 
pravidlech na poli IRF. 
Aleš i přes českou poučku “Pavouka H2H nezmění ani Chuck Norris!” navrhl změnu, 
která bohužel v poměru 6:7 neprošla.  
Rada vyzývá všechny reprezentanty a rozhodčí, aby se seznámili s novým zněním 
pravidel IRF. 

● Na výzvu Rady směrem k reprezentantům týkající se trati nominačního závodu R6 na 
Salze zareagovali pouze Aleš Raděj a Michaela Kratochvílová. Rada konstatovala 
lítost nad tím, že se reprezentanti více nezapojili do diskuze a věří, že se to zlepší.  

● Hanka Heralová informovala o dotačním titulu “Můj Klub”. 
Podmínky budou pravděpodobně stejné jako v minulých letech. 

● Hanka Heralová dále informovala o povinnosti klubů zaregistrovat se nově na 
MŠMT. viz maily klubům ze dne 15.1.2020 a 24.2.2020 

● Lenka Bauerová informovala o změnách v organizačním řádu a ve směrnicích 
(navýšení odměn rozhodčím, změny pravidel v souvislosti s EEČ). 

● Jan Vávra informoval o změnách v aplikaci elektronické evidence členů, především o 
změnách v nastavení závodů s ohledem na termíny podávání přihlášek, pozdní 
přihlašování a sestavování startovní listiny. Jakmile vejdou v platnost upravená 
pravidla, budou všechny kluby obeslány emailem o všech změnách 

● Vratislav Šembera informoval o připravované změně rozdělování dotací pro kluby 
pracující s mládeží.. 

● Libor Peška informoval o situaci v reprezentaci. 
Posádky nahlásily svou účast na ME a MS. 

● Rada raftingu pečlivě sleduje situaci ohledně koronaviru a onemocnění COVID-19. 
IRF ujišťuje, že MS v Číně proběhne, avšak doporučuje letenky zatím nekupovat. 

 
Dne 16.3.2020 vypracoval: 

Libor Peška a kolektiv 
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