
Zpráva předsedkyně ZK za rok 2017  

V termínové listině roku 2017 bylo zařazeno 152 závodů, což je o 9 závodů více 
jak v roce 2016. V loňském roce bylo zrušeno 8 závodů pro malý počet 
přihlášených, takže jsme se de fakto dostali na počet závodů let předchozích. 
Chtěla bych tímto poděkovat všem pořadatelům závodů, ať se jednalo o závody 
Českého poháru ve slalomu, zejména Martinu Kašparovi, který na Trnávce 
uspořádal i 3. a 4. nominační slalom místo Roudnice, kdy byla vysoká hladina 
Labe a slalom by zde byl pravděpodobně neregulérní,  dále pořadatelům ČP ve 
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 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 2018. 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 9.1.2018. Termínová listina 
bude definitivně uzavřena 31.1.2018 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.  
 
Ještě poznámka k ČP žáků ve slalomu, pro letošní rok se trenérská rada 
juniorského družstva rozhodla, že na těchto závodech bude jimi určený stavitel 
trati, který bude uveden v rozpisech pro ČP žáků, které letos budou v Opavě a 
Brandýse. 
 
Směrnice pro závodění na rok 2018, které doznaly řadu změn, vzalo 
předsednictvo v prosinci na vědomí a byly včetně všech příloh 15.1.2018 
uveřejněny na kanoe. cz. 
 



Změny ve směrnicích: 
Provedli jsme změny v názvech závodů, již není uváděno MČR jako finále 
různých českých pohárů, ale skutečně jako MČR. 
 
V loňském roce se ukázalo, že je potřeba omezit účast na MČR dorostu ve 
slalomu, ZK se usnesla, že v letošním roce v kategoriích K1m, K1ž a C1m budou 
muset mít závodníci minimálně VT 3+, v ostatních kategoriích zůstává 
minimálně  3.VT.  Na MČR žáků ve slalomu bude start oproti předešlým letům 
podmíněn VT, na MČR žáků ve sjezdu VT nadále podmínkou startu nebude. 
 
Změna nastává v počtu závodů ČP ve slalomu, v letošním roce bude ČP ve 
slalomu pouze 6, z toho důvodu se do konečného pořadí nebude započítávat 
pouze jeden výsledek. Změna se týká i práva startu v ČP 2019, kdy bude 
postupovat opět určitý počet lodí ze žebříčku NKZ, dále vítěz, nebo další ze 
závodníků, kteří si nevyjeli účast z NKZ bude z oblastních žebříčků.  
 
V závodech NKZ dochází v pořadu závodů ke změně skupin – 1. skupina 
C1ž,K1m,C2mix, druhá skupina K1ž, C1m a C2m.  
  
Změny nastávají i v pořadu závodů ČP sprint – je zde uveden časový 
harmonogram tak jako u ČP ve slalomu, připomínám, že sprint na Lipně bude 
pravděpodobně vzhledem k turistům s jinými přestávkami mezi kategoriemi než 
je ve směrnicích uvedeno. 
 
Upravili jsme bodování závodů ČP žáků ve slalomu a sjezdu, kromě bodování do 
ČPž budou závody hodnoceny i do oblastních žebříčků dle oblastní příslušnosti 
závodníků. Je to stejný systém jako bodování  ČP ve sjezdu. 
 
Ještě poznámka k vážení slalomových lodí, na všech typech závodů se lodě 
budou vážit bez vaků.  
  
ZK upravila v příloze č.2 – Klíč k rozdělování dotací  
bod 3. - V případě přestupu závodníka do RSC (vypustili jsme oddíl USK a Dukly) náleží 

mateřskému oddílu body za sportovní výsledky v hlavních soutěžích, které 
sportovec vyjede, až do věku 23 let s tím,že podklady pro zařazení do RSC 
dodají vedoucí oddílů na sekretariát ČSK do konce června každého roku. 

 
Po zveřejnění návrhu směrnic a jejich příloh na kanoe.cz přišla připomínka z USK i Dukly 
jednak k chybně uvedeným názvům resortních sportovních center, což jsem v příloze 
opravila a jednak k výpočtu bodů za výsledky.  Domnívají se, že by do výpočtu bodů měli 
být započítávány výsledky ve slalomu na MS, ME dospělých a OH s tím, že oddíly (USK 



a Dukla) jsou samostatné právní subjekty, které nejsou právně ani finančně propojeny 
s resortními centry. Závodní komise je toho názoru, že sportovci, kteří bodují na 
uvedených závodech jsou členy resortních středisek, kde je o ně finančně dobře 
postaráno, kdežto dospělí, kteří bodují na MS a ME ve sjezdu v žádných resortních 
střediscích nejsou, jejich činnost hradí oddíl a proto jsou do bodováni zahrnuti. Měli 
bychom o této případné změně přílohy č. 2 hlasovat stejně jako o výpočtu bodů za 
výsledky závodníků do 23 let, kteří jsou zařazeni do resortních center. Od loňského roku 
se body za výsledky těchto závodníků počítají mateřskému oddílu, nikoliv oddílu USK 
nebo Dukly, od zařazení do RSC až do 23 let. USK navrhuje, že by body za výsledky 
těchto závodníků měly být počítány  pro mateřský oddíl pouze 2 roky od zařazení do 
RSC. 
 
VV dne 13.12.17 schválil doplnění a aktualizaci Registračního řádu ČSK DV – zde je 

znění: 

 

Oddíly  které nepředložily  na  svaz do 31.12.2017 své  stanovy /zapsaný spolek/, 

pozbývají  členství v ČSK DV.  

 

Registrované oddíly uhradí za všechny své členy vedené  v databázi RVP  registrační 
poplatek v hodnotě 10,-Kč vždy  k 31.3.  běžného roku, nejlépe na konferenci,  která  se 
koná obvykle v lednu. Jedná se o poplatek za registraci, který nahrazuje svazové 
známky a jehož evidenci povede sekretariát ČSK DV. Uhrazení registračních poplatků za 
všechny registrované členy v oddíle dle databáze RVP do termínu 31.3. běžného roku, 
umožňuje členům start  na závodech pořádaných ČSK DV. Oddíly, které tuto povinnost 
v termínu nedodrží, nebudou moci startovat na závodech v péči ČSK DV a neobdrží 
žádnou dotaci.  Neuhradí-li oddíl ani po upozornění sekretariátem ČSK DV registrační 
poplatky za všechny registrované členy, členství ve svazu zaniká.  Oddíly mají povinnost 
kontrolovat a aktualizovat funkce svých členů v registru ČSK DV. 
 

Na závěr přeji nám všem úspěšnou sezonu 2018. 
 
V Praze 20.1.2018 
 
 
 
 
  
 


