ZÁSADY ČINNOSTI
SVAZU VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY, Z. S.
Konference Svazu – Želiv – 4. listopadu 2017
1)

Svaz je dobrovolným nezávislým, zájmovým, nepolitickým spolkem organizující
sportovní, rekreační, technickou, brannou, osvětovou a kulturní činnost v oblasti
vodáckých disciplín a v oblasti ochrany životního prostředí a pobytu v přírodě.
Svaz je veřejně prospěšnou právnickou osobou, jejímž posláním je přispívat vlastní
činností k dosahování obecného blaha a nabývat majetek z poctivých zdrojů a
hospodárně využívat své jmění k veřejně prospěšnému účelu ve smyslu ustanovení
§ 146 Občanského zákoníku.

2)

Cílem činnosti SVoČR je vytvářet a realizovat podmínky pro udržení či zdokonalení
zájmové tělovýchovné a sportovní, technické, rekreační a kulturní činnosti i psychické
kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v závodech na všech
úrovních u členstva v České republice a zastupovat zájmy českých, moravských a
slezských vodáků v rámci České republiky i v mezinárodních vztazích.

3)

Základem vodácké činnosti je výcvik členů, zejména dětí a mládeže, v klubech.
V praktické vodácké činnosti se zaměřit především na sportovně technickou a závodní
činnost, vodní turistiku, pobyt v přírodě, táboření, ochranu a tvorbu životního prostředí
a kulturu s cílem podporovat harmonický rozvoj osobnosti členů.

4)

V odbornosti pramic bude i nadále přednostní výkonnostní vodácký sport, provozovaný
na širokém základě s vyvrcholením v postupových a mistrovských soutěžích a
mezinárodních závodech. Činnost odbornosti pramic se zaměřuje na děti a mládež, na
zvládnutí jízdy na různých plavidlech, nejen na pramicích, zdokonalení plavání,
zvládnutí vodních terénů.

5)

V závodní činnosti především raftingu věnovat hlavní pozornost rozvoji soutěží
národních i mezinárodních, umožňovat účast členů na všech akcích organizovaných
pod hlavičkou SVoČR a IRF doma i v zahraničí. Vysílat reprezentanty ČR na vrcholné
světové a kontinentální závody, mistrovství, poháry a seriály. Podporovat organizaci
mezinárodních závodů v ČR a udržovat přední postavení SVoČR v Evropě i světové
raftové federaci

6)

Vést členy ke znalosti zákonů vztahujících se k vodním toků a životnímu prostředí.

7)

Rozvíjet zvládnutí zásad hygieny, první pomoci, vodní záchrany, pobytu v přírodě,
vztah k její ochraně a její poznávání při vodní turistice i správného způsobu táboření
včetně znalostí topografie a plavebního zeměpisu.

8)

Spolupracovat s organizacemi zabývajícími se správou vodních toků a ochranou
životního prostředí a se všemi sportovními i zájmovými organizacemi s podobným
zaměřením.

9)

Motivovat vodácké kluby k práci s mládeží a k získávání sportovních úspěchů a tím
napomáhat společnosti v boji s drogovou a jinou návykovou závislostí.

