ZÁPIS
ze zasedání předsednictva Svazu vodáků České republiky konaného dne 23. 1. 2018 v Praze

Přítomni: Polák, Šembera, Peška, Kubásek, Mullerová
Hosté: Hájek
1. Termínová listina závodů
- předsednictvo odsouhlasilo termínovou listinu závodů raftů, pramic
2. Směrnice pro závodění
- předsednictvo schválilo směrnice pro závodění raftů, pramic
3. Schválení elektronického hlasování z listopadu 2017
- předsednictvo schválilo složení komise rozhodčích – předseda Raška Vladimír,
členové - Novák Jan, Šedo Jaroslav, Gernát Miroslav, Přikrylová Alena
- předsednictvo schválilo složení reprezentace v raftingu pro rok 2018 – viz. čl. 5 ve
směrnicích
4. Zpráva o stavu projektů vyhlášených pro rok 2018
- MŠMT doposud vyhlásilo programy – repre a talent
- V programu repre podal svaz žádost ve výši: 1 486 000,- Kč
- V programu talent podal svaz žádost ve výši : 640 000,- Kč
- Další programy bude MŠMT vyhlašovat v průběhu roku
5. Reakce na návrh Italské raftové federace
- Předsednictvo odmítá aktivity Italské raftové federace směřující k založení WRA
(World Rafting Asotiation). Předsednictvo odešle oficiální stanovisko na sekretariát
IRF a požádá o zveřejnění tohoto stanoviska na všech informačních kanálech IRF.
Zároveň ukládá předsednictvo Liborovi Peškovi zveřejnit toto stanovisko v české i
anglické rerzi na informačních kanálech SVoČR
6. Různé
- Předsednictvo vyzývá rozhodčí, kteří potřebují doplnit některé z prvků výbavy, aby
svůj požadavek neprodleně sdělili Janu Vávrovi na adresu: jv@jv.cz
- Rada raftingu plánuje na měsíc březen školení všech trenérů jak raftových tak i
pramičkových
7. Gumotex a.s.
- Předseda svazu předložil návrh partnera na smlouvu a propagaci a reklamě na rok
2018
- Předsednictvo ukládá předsedovi zajistit podpis smlouvy
- Předsednictvo ukládá Radě raftingu zakomponovat podmínky partnera do
organizačního řádu.

8. Rozpočet
-

Předsednictvo schválilo rozpočet na rok 2018. Rozpočet je koncipován jako
vyrovnaný v celkové výši 3 970 000,- Kč.
9. Předsednictvo ukládá předsedovi zajistit akreditační dokument z MŠMT pro potřeby IRF
jako podklad pro uznání raftingu ve SportAccord.

Příští zasedání předsednictva se bude konat 24.4.2018 v Praze od 16,00 hodin.

