
Zpráva předsedkyně ZK za rok 2016   

V termínové listině roku 2016 bylo zařazeno 143 závodů, což je o 15 závodů více 
jak v roce 2015, kdy se řada závodů neuskutečnila pro malý počet přihlášených 
a tak jsme se vrátili počtu závodů na úroveň let předešlých. Přesto byly 
v loňském roce zrušeny 4 závody pro malý počet přihlášených a u jednoho 
závodu ve sjezdu byla zrušena postupovost neboť se nekonal v souladu 
s pravidly (jednalo se o závod s hromadným startem). Chtěla bych tímto 
poděkovat všem pořadatelům závodů, ať se jednalo o závody Českého poháru 
ve slalomu, nebo sjezdu, Mistrovství republiky dorostu, žáků a nebo pouťáky za 
kvalitní uspořádání.  
 
 ZK měla stále stejné složení jako v roce 2013 - Lenka Kutá, Michal Šťastný, Milan 
Říha, Jarda Volf a já. 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. Většina pořadatelů má stále problém s dodržením lhůty na vyúčtování 
dotace, opětovně žádám o zlepšení. V roce 2016 jsme výsledky ze všech 
pořádaných závodů zveřejňovali  na úložišti na kanoe.cz, kde je přehled i o tom, 
zda jsou výsledky oficielní, nebo nikoliv. 
 
V listopadu se sešla ZK na společné schůzi s reprezentačními trenéry dospělých i 
juniorů a připravila návrh termínové listiny hlavních závodů a směrnic pro 
závodění na rok 2017. 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. Všichni máte v materiálech 
návrh termínové listiny včetně pouťáků známých k 7.1.2017. Termínová listina 
bude definitivně uzavřena 31.1.2017 pak bude vystavena na kanoe.cz a 
rvp.results.cz. Stále zůstává povinnost všem pořadatelům zveřejnit na 
výsledkovém portálu rvp. Results.cz nejpozději 6 týdnů před konáním závodu 
rozpis závodu, ne vždy se tak děje. 
 
Směrnice pro závodění na rok 2017, které doznaly řadu změn, vzalo 
předsednictvo v listopadu na vědomí a byly včetně všech příloh 20.12. 2016 
uveřejněny na kanoe. cz. 
 
 
 
 



Změny ve směrnicích: 
Vzhledem k tomu, že došlo ze strany ICF k rozšíření počtu kategorií na ME, MS a 

SP 2017 o kategorii C2mix, došlo i k úpravě pro ČP ve slalomu, kde bude 

kategorie C2mix také startovat. Právo startu budou mít posádky složené ze 

závodníků, kteří mají právo startu v ČP slalom pro 2017 v kategoriích K1, C1, C2 

ročník 2002 a starší s tím, že platí právo startu pouze ve dvou kategoriích. 

Bodování všech kategorií a to ve všech typech závodů, kde se používá bodovací 

tabulka T4 pravidel bude pouze jedna stupnice, odpovídající bývalé stupnici A. 

Další změnou v ČP slalom je pořadí ve finále B, které bude podle startovních 

čísel od nejnižšího po nejvyšší. Změna se týká i práva startu v ČP 2018, kdy bude 

postupovat opět určitý počet lodí ze žebříčku NKZ včetně první poloviny lodí 

v kategorii C2mix. ČP na Lipně bude zároveň závodem NKZ. 

Vzhledem ke kategorii C2mix je úprava i pro právo startu v závodech NKZ – zde 

budou moci startovat posádky složené ze závodníků nositelů nejméně 2.VT 

v kategoriích K1, C1 a C2 ročník 2002 a starší. Vzhledem k nové kategorii byla 

provedena změna ve skupinách - 1. skupina K1ž, K1m, C2m a druhá skupina 

C1ž, C1m a C2mix. O tom je možné diskutovat, stejně jako o počtu postupujících 

z NKZ do ČP v kategorii C2mix. 

ZK komise dostává několik let připomínky k obsazenosti závodů NKZ. Na loňské 
konferenci jsem mluvila o tom, že v roce 2016 zavedeme ve slalomu VT 3+, na 
jejíž získání potřebuje závodník 50% limitu 2.VT a bude to příprava na to, 
abychom případně v další sezoně omezili v některém závodě účast pro 
závodníky 3.VT. Pro rok 2017 mají v závodech NKZ právo startu pouze  závodníci 
VT 3+ a vyšší. Je nutno konstatovat, že o připravovaném omezování startu pro 
závodníky 3.VT byli všichni před rokem informováni. 
  
Změna  je v pořadí kategorií v ČP sjezd – C1m, K1ž, K1m, C1ž, C2m a C2ž a 
povinnost pořadatele vyhlásit celkové pořadí a pořadí juniorů. Dále je zde 
úprava závodu ve sprintu.  
 
Zásady pro zisk VT se mnění při získávání 3.VT, nově ziskem bodů minimálně ze 
dvou závodů, upustili jsme od podmínky získání 10% bodů limitu 2.VT. K tomuto 
kroku nás vedla skutečnost, že v některých kategoriích a disciplínách byl 
problém 3.VT získat. (v loňské sezoně se jednalo o cca 30 závodníků). 
 
Pro úplnost dodávám, že oficielní výsledky v kategorii C2, budou ve slalomu v 
kategorii C2M a C2mix, ve sjezdu v kategorii C2M a C2Ž. 



 
Dále je potřeba říci, že startovní listiny na jednotlivé závody ČP ve slalomu jsou 
dle směrnic hotovy po uzavření přihlášek a úhradě startovného nejpozději 
začátkem dubna.  
 
ZK upravila v příloze č.2 – Klíč k rozdělování dotací  
bod 1. - Do systému rozdělování dotací se zařazují pouze oddíly registrované u 

ČSK DV, které odebraly známky v hodnotě 10,- Kč  za všechny 
registrované členy na běžný rok v termínu do 31.3..  

Po častém jednání na VV o počtu registrovaných členů v jednotlivých oddílech a 
skutečně odebraných známkách bylo rozhodnuto, že oddíly mají povinnost 
odebrat známky za všechny registrované členy na RVP.results.cz. Cena za 
známku je snížena z 50,- Kč na 10,- Kč za každého člena s tím, že při výpočtu 
dotace se nebude žádná částka za odebranou známku vracet (vracelo se 15,-Kč 
za známku). 
Dotace se budou skládat ze 2 částí:  
za aktivitu při pořádání veřejných postupových závodů pro mládež, 
za sportovní výkonnost mládeže. 
K této příloze se také váže nově vytvořený článek 2.06 přílohy P6  pravidel – 
Registrační a přestupní řád ČSK DV:  
V případě přestupu závodníka do RSC nebo do oddílu při kterém je RSC zřízeno 

(Dukla, USK) náleží mateřskému oddílu body za sportovní výsledky v hlavních 

soutěžích, které sportovec vyjede, až do věku 23 let. Oproti verzi, která byla 

20.12.2016 zveřejněna je tento odkaz v příloze č.2 směrnic nově uveden, neboť 

vznikl při tvorbě pravidel až 6.1.2017. 

 

Na závěr přeji nám všem úspěšnou sezonu 2017. 
 
V Praze 14.1.2017 
 
 
 
 
  
 


