
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. 5/2022
30. dubna 2022, Herlíkovice

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: Vratislav Šembera, Martin Procházka, Anička Kašparová, Jan Vávra a Libor
Peška

Nepřítomni: -

Omluveni: -

Hosté: Libor Polák

Závody a závodění
● Čunovo - Rada diskutovala časový harmonogram závodů na v Čunovu? Rada

pověřuje Libora Pešku oslovit slovenského pořadatele, aby závod ČP byl vyhlášen
jako sobotní závod.

● Klub RK Šestka vyzval Radu k pořádání slalomu v Labské soutěsce. Rada bere tento
podnět na vědomí a v případě zájmu o uspořádání slalomu v následujících letech na
tomto terénu bude kontaktovat klub s žádostí o organizaci závodu.

● Klub RK Šestka přinesl zajímavý podnět: více propagovat raftové závody jako
otevřené široké veřejnosti, i neregistrovaným závodníkům.

● Všechny důležité informace jsou na webu zde: (www.kanoe.cz - ZÁVODY - Rafting)
http://kanoe.cz/rafting/terminovka-rafting
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MS R4 v BiH
● Dne 28.4.2022 Rada dostala informaci o tom, že vedení IRF oficiálně zakázala start

ruských sportovců na všech závodech typu A a B organizovaných IRF.
● Na základě těchto informací, Rada vyzývá Předsednictvo SVoČR, aby s okamžitou

platností odvolalo zákaz startu naší reprezentace na MS v BiH.
● Rada prostřednictvím Libora Pešky hned v 29.4.2022 oslovila všechny reprezentační

týmy, zda mají zájem o start na MS v BiH
● V případě, že se některá posádka vzdá reprezentace na MS, bude automaticky

oslovena následující posádka dle platné nominace pro rok 2022.
● Rada na základě výsledků MČR ve sjezdu R4 v kategorii U19 W doporučuje

Předsednictvu donominovat posádku “RK Troja juniorky” do reprezentace ČR:
● Rada pověřuje Libora Pešku, aby oslovil pořadatele MS, zda bude akceptovat naše

dodatečné přihlášky. Bohužel Rada konstatuje, že přijetí našich týmů do soutěže MS
je plně v rozhodnutí pořadatele.

● Rada schvaluje vyslání Davida Lisického jako vedoucího reprezentační výpravy, v
případě, že by Zdeňka Fingerová nemohla vyrazit. (aktualizace 4.5.2022 - vyrazí
David Lisický)

Juniorské soustředění SCM
● Rada bere na vědomí konečný termín konání juniorského soustředění SCM:

13. - 15. 5. 2022 v Roudnici nad Labem.
● Soustředění je financováno z rozpočtu SCM, spoluúčast sportovců:

200,- Kč reprezentant, 500,- Kč ostatní.
● Rada děkuje všem, kteří se podílejí na přípravě, organizaci a samotném průběhu.

Ostatní
● Klub Hanace ČB (č.klubu:178) požádal o navýšení příspěvku na organizaci závodů na

Kamenici o 7.500,- Kč. Navýšení je z důvodu zajištění pročištění koryta řeky, které
po 2-leté pauze bylo značně zapadané lesními polomy. Rada odhlasovala navýšení.
(4 hlasy PRO, Peška se zdržel hlasování)

● SVoČR obdržel opakovanou výzvu o finanční prostředky  pro podporu ukrajinských
raftařů. SVoČR přispěje prostřednictvím veřejné sbírky, kterou zorganizovala WRF a
osloví také členy SVoČR s informacemi o možnostech přispění. Sbírku má na starosti
Lenka Bauerová.

● Rada pověřila Martina Procházkou urgencí IRF týkající se našeho pořádání ME
R4+R6 v roce 2023 na Lipně (již odeslaný BID)

Dne 2. května 2022 vypracoval:

Martin Procházka


