
Zpráva závodní komise za rok 2019 

V termínové listině roku 2019 bylo zařazeno 140 závodů, což je téměř stejný 
počet jako v předešlých letech. V loňském roce bylo zrušeno 8 závodů pro malý 
počet přihlášených, neprostupností koryta ve Spálově,  a nebo nedostatkem 
vody v Kadani.  Chtěla bych tímto poděkovat všem pořadatelům závodů, ať se 
jednalo o závody Českého poháru ve slalomu, 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 2020. 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 10.1.2020. Termínová listina 
bude definitivně uzavřena 31.1.2020 pak bude vystavena na kanoe.cz a 
rvp.results.cz. Vzhledem k tomu, že není jasno, zda budou dokončeno 
odbahnění vodního díla Trnávka včas a zda bude včas nádrž napuštěna máme 
konečný termín na upřesnění místa konání 1. a 2. ČP ve slalomu, 1., 2. 5. a 6. 
NKZ je 15.3.2020 pro. V případě, že by Trnávka nebyla možná, pak 1. a 2. ČP ve 
slalomu by byl ve Veltrusech, 1. a 2. NKZ v Roudnici a 5. a 6. NKZ  na Trnávce. 
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 2020, které doznaly řadu změn, vzalo 
předsednictvo v prosinci na vědomí a byly včetně všech přílohy č. 1 a 2 
20.12.2019 uveřejněny na kanoe. cz, přišly 2 připomínky, přičemž jedna byla 
vyřešena dohodou pořadatelů závodů na Lipně a o druhé budeme diskutovat. 
 
Změny ve směrnicích: 



Upřesnili jsme slučování věkových a lodních kategorií v případech nenaplnění 
mladší věkové kategorie a lodní kategorie C2mix a C1ženy. Zrušili jsme MČR 
v kombinaci mladšího dorostu, MČR v kombinaci bude v letošním roce pouze 
pro žáky. 
 
 V závodech ČP ve slalomu jsme upravili počet 1. VT v kategorii K1ž z loňských 
18 na 16. MČR dospělých a U23 proběhne letos opět na Lipně, bude to 
v jednom závodě v sobotu, stejně jako vloni bude závod družstev v pátek 
odpoledne. Oproti zveřejněnému návrhu bude klasický sjezd v polední 
přestávce nedělního slalomu, nikoliv před sobotním slalomem. Dochází ke 
změně počtu postupujících do ČP v roce 2021, v kategorii K1ž bude ze žebříčku 
NKZ postupovat pouze 14 závodnic. 
 
Upravili jsme počty závodů v ČP ve sjezdu - 4 klasické sjezdy a 6 sprintů se 
startovním intervalem ve všech sjezdových individuelních závodech 30 sekund 
(týká se to všech pořádaných závodů ve sjezdu), v závodech družstev bude 
interval 60 sekund. Do konečného žebříčku ČP se nebude započítávat 1 nejhorší 
výsledek z klasického sjezdu a 3 ze sprintu.  
 
V závodech NKZ jsme maličko upravili právo startu v kategoriích K1ž a C1m z VT 
3+ na 2.VT. S VT 3+ budou mít právo startu pouze závodnice v kategorii C1ž. 
 
Český pohár juniorů ve sjezdu bude mít letos pouze 8 závodů, ze kterých se 
bude do konečného pořadí počítat 6 nejlepších výsledků. 
 
Výše startovného je řadu let stejná, ani v návrhu pro letošní rok žádná změna 
není. K tomu přišla připomínka z Českých Budějovic - upravit maximální 
startovné na postupových závodech na dvojnásobek, tedy 200,- Kč pro slalom 
dospělých, 160,- Kč pro sjezd dospělých a 100,- Kč pro slalom mládeže. Jedná se 
o maximální startovné, je na pořadateli jakou výši startovného zvolí. 
V odůvodnění je uvedeno, že startovné je stejné od roku 2006, ale náklady na 
časomíru, rozhodčí, záchranu, občerstvení rozhodčích atd. jsou mnohem vyšší 
jak v roce 2006. Dále se navrhovatel domnívá, že zvýšené startovné může být 
nástrojem regulace počtu startů. Já se domnívám, že je potřeba před konečným 
rozhodnutím vyslechnout názor pořadatelů menších pouťáků a také zástupců 
velkých oddílů, kteří i dnes platí v souhrnu za své závodníky veliké startovné.  
 
V loňském roce jsme přistoupili k evidenci lékařských prohlídek v registru. 
Myslím, že to fungovalo dobře, kontrolu potvrzení o prohlídce jsme na závodech 
provedli pouze 1x, k žádnému pochybení nedošlo. Od konce listopadu jsou 



v registru nahrány VT platné pro letošní rok, jsou vynulovány prohlídky platné 
v loňském roce a je možné do sloupce zdravotní prohlídky přidávat prohlídky 
platné od 1.11.2019 . 
 
V příloze směrnic č. 1  kde jsou uvedeni závodníci s právem startu v seriálu ČP ve 
slalomu je oproti zveřejněnému návrhu navíc v kategorii K1m Adam Semerád, 
kterému byla na základě žádosti Kráti dodatečně udělena vyjímka. 
 
V příloze č.2, která je klíčem na rozdělování dotací byli přidání dospělí 
k hodnocení slalomu na MS, ME a MČR. Bodovací tabulky byly rozšířeny pro  
MS, ME dospělých, U23 a juniorů na 7. – 10. místo. 
 Za umístění v žebříčku ČP se hodnotí zvlášť dospělí a zvlášť závodníci do 23 let. 
Vzhledem k počtu závodníků v ČP v kategorii C2 jsme pro tuto kategorii 
poněkud upravili bodování. Dále byla zvýšena částka, která se oddílům 
nevyplácí z 1000,- Kč na 2000 Kč. 
  
Na závěr přeji nám všem úspěšnou sezonu 2020. 
 
V Praze 18.1.2020 
 
 
 
 
  
 


