
Zpráva předsedkyně ZK za rok 2013   

V termínové listině roku 2013 bylo zařazeno 149 závodů, z nichž se 5 závodů 
neodjelo pro malý počet přihlášených, vzhledem k povodni bylo zrušeno 
akademické MČR v Troji bez náhrady a slalomy na Paraplíčku byly pro povodeň 
přeloženy na srpen. Proto byly zrušeny dva závody českého poháru žáků ve 
slalomu a dva závody českého poháru žáků ve sjezdu se jely v náhradním 
termínu při MČR dorostu ve sjezdu v Litovli. 
 
V loňském roce se konaly volby a tak došlo ke změně složení ZK, jsou zde Lenka 
Kutá, Michal Šťastný, Milan Říha, Jarda Volf a já.  Sešli jsme před zahájením 
sezony, v průběhu sezony jsme potřebné záležitosti řešili pomocí telefonů a 
emailů, případně na závodech, kde se potkáváme. ZK předkládala jednotlivým 
pořadatelům závodů, které jsou v péči ČSK DV smlouvy na pořádání závodů, 
které pro  letošní rok zpracujeme jednodušším způsobem, aby i vyúčtování pro 
pořadatele bylo jednodušší. Prosím tímto pořadatele těchto závodů, aby zlepšili 
dodržování termínů pro vyúčtování dotací. V těchto směrnicích bude i 
požadavek na podobu vyhlášení výsledků, které bude pro pořadatele závazné. V 
loňském roce se některá vyhlášení ne příliš podařila a některá byla naprosto 
nedůstojná. Dále žádám pořadatele všech závodů o zpracování výsledků v 
programu Eskymo, což je nově uvedeno ve směrnicích pro závodění pro rok 
2014, se kterým spolupracuje program na zpracování žebříčků jak pro ČP ve 
slalomu a sjezdu, NKZ, tak i oblastních žebříčků ve slalomu a sjezdu. Tento 
program je nový, začal spolehlivě pracovat až v druhé polovině sezony, za což se 
dodatečně všem přítomným omlouvám. Na webové stránce kanoe.cz bude od 
začátku sezony na tento program přístup a každý si bude moci najít jakýkoliv 
z výše uvedených žebříčků. Nově vyjeté VT z oblastních žebříčků, se budou 
v letošním roce automaticky zapisovat k jednotlivým závodníkům na portál 
rvp.results.cz. Připravujeme přihlašovací systém, který doufám, bude v letošním 
roce v provozu. 
 
Koncem listopadu se sešla ZK na společné schůzi s reprezentačními trenéry 
dospělých a juniorů a připravila návrh termínové listiny hlavních závodů a 
směrnic pro závodění na rok 2014. Tak jako každoročně jsou tyto hlavní závody 
sestavovány na základě požadavků reprezentačních trenérů s ohledem na 
mezinárodní termínovou listinu. Pak, také jako každoročně, nezbývá mnoho 
termínů pro pořádání veřejných postupových závodů, ale většina pořadatelů 
veřejných postupových závodů se s tímto faktem vypořádala. Návrh termínovky 
byl opakovaně vystaven na kanoe.cz, přesto několik pořadatelů tradičních 
závodů o pořádání nezažádalo. Všichni máte v materiálech návrh termínové 
listiny včetně pouťáků známých k 12.1.2014, do včerejšího dne byly do návrhu 



přidány slalomu v Benátkách v termínu 16.-17.8.2014.  Termínová listina bude 
definitivně uzavřena 31.1.2014. 
 
Směrnic pro závodění na rok 2014, které doznaly několik změn, byly 
odsouhlaseny předsednictvem a zveřejněny na kanoe.cz 
Jednou ze zásadních změn je změna bodování závodů jako je ČP ve slalomu i 
sjezdu, NKZ a ČP žáků ve slalomu a sjezdu, tedy všude tam, kde je používána 
tabulka T4 pravidel kanoistiky. Pro zjednodušení práce pořadatelů budeme od 
letošní sezony pro všechny tyto typy závodů a všechny kategorie používat  
pouze stupnici A. 
Dále je změna v právech účasti v ČP v roce 2015. Mění se bod 3, kdy z NKZ do 
ČP budou postupovat první dvě třetiny z lodí zařazených do žebříčku NKZ v 
jednotlivých lodních kategoriích, maximálně však 18 nejlepších lodí v kategorii 
K1M, 16 v kategoriích K1Z a C1M, 13 v kategorii C2M a 10 v C1Z. K tomuto 
zpřísnění jsme přistoupili poté, co z loňských NKZ postoupily do ČP 2014 
všechny lodě v kategorii C2, které startovaly v NKZ a 2x bodovaly. 
V kapitole „Závody předžáků“ je změna, předžáci mohou startovat maximálně 
ve dvou kategoriích – pouze K1 a C1. Po zveřejnění Směrnic na kanoe.cz přišly k 
této změně dvě připomínky. V první připomínce byl požadavek, aby bylo ve 
směrnicích uvedeno pouze ve dvou kategoriích, pak by byl otevřen prostor pro 
start předžáků i v kategorii C2. Ve druhé připomínce byla žádost, abychom se 
vrátili k textu směrnic 2013, tzn., že předžák může startovat pouze v jedné 
kategorii. Doporučuji, abychom  hlasovali o tom zda  
1. předžák může startovat ve dvou kategoriích – K1 a C1 
2. předžák může startovat ve dvou jakýchkoliv kategorích 
3. předžák může startovat pouze v jedbné kartegorii. 
Po zveřejnění návrhu přišla ještě jedna připomínka, která se týkala malé účasti 
(méně jak 3) závodnic v kategorii C1Z v závodech ČP ve slalomu a sjezdu. Podle 
článku 2.39.04 se mohou tyto závodnice zúčastnit závodu mužů. Získané body v 
kategorii C1M se počítají do kategorie C1M. V připomínce bylo požadováno, aby 
se body získané v kategorii C1M počítaly do žebříčku kategorie C1Z. Tato otázka 
byla probírána i na VV ČSK DV a byla většinou hlasů zamítnuta 
 
Ve směrnicích stále zůstává povinnost zaslání přihlášky na seriál závodů ČP ve 
slalomu v termínu do 15.3.2014 a následné uhrazení zálohy na startovné do 
10.4.2014. Dodržení termínu je důležité z hlediska zajištění startovních čísel. Pro 
Vaši informaci budou mít startovní čísla kromě loga ČSK i logo Galasportu, které 
sponzoruje přenosy našich závodů na ČT. 
 



Stejně tak zůstává povinnost všem pořadatelům zveřejnit na výsledkovém 
portálu rvp. Results  nejpozději 6 týdnů před konáním závodu rozpis závodu, ne 
vždy se tak děje. 
 
Na závěr přeji nám všem úspěšnou sezonu 2014. 
 
V Praze 18.1.2014 
 


