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Vratislav Šembera
Nepřítomni: Milan Znamenáček (přítomen jednání s reprezentací)
Omluveni: --Hosté:
Hana Heralová
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1) Systém finanční podpory klubů
• Rada raftingu schválila nový systém finanční podpory klubů včetně podmínek přidělení této
podpory
• Zásady tohoto systému budou zveřejněny přílohou Směrnic pro závodění 2014

2) Pravidla financování reprezentace
• Rada schválila pravidla financování (podpory) reprezentace dle výkonnostně-motivačního
principu. Zásady tohoto systému a zdůvodnění nutnosti jeho přijetí jsou shrnuty v příloze
tohoto zápisu a stanou se také přílohou Směrnic pro závodění 2014.
• Rada schválila výši podpory jednotlivým posádkám reprezentace pro rok 2014.
• Rada vyzývá reprezentační posádky, aby oznámily, kterých reprezentačních výjezdů se v roce
2014 za daných podmínek zúčastní. Po dohodě se zástupci reprezentačních posádek stanovila
nejzazší termín tohoto oznámení na polovinu března 2014. Po této lhůtě budou osloveni
náhradníci. Svá rozhodnutí kapitáni či vedoucí posádek nahlásí na adresu člena rady a počtáře
svazu libor.peska@seznam.cz.
• Rada vydává následující zdůvodnění tohoto kroku:
Proč musí být stanoven termín potvrzení účasti na ME či MS
- V reprezentačním raftingu je nová situace: v předchozích letech byla reprezentace
tvořena 2 či 4 posádkami, v roce 2014 však pracujeme s více jak třemi desítkami
reprezentačních posádek. Vzájemná komunikace mezi Radou raftingu a reprezentačními
posádkami o jejich účasti na jednotlivých bodovaných ME a MS vyžaduje v této nové
situaci vyšší kázeň jak od členů RR, tak od kapitánů jednotlivých posádek. Zejména

v oblasti plnění legislativních požadavků IRF a pořadatele. V roce 2014 nás čekají tyto
reprezentační výjezdy: ME R6 ( BiH Vrbas 19.- 25. 5. 2014) ME R4 ( SVK Čunovo 17. –
20. 7. 2014) a MS R4 ( BRA 28. 8. – 7. 9. 2014). Na tyto závody musí RR zařídit přihlášení
posádek a platbu startovného. Na ME R6 v Bosně musíme dle info dopisu č. 1 podat
přihlášky do 1. 4. a do 20. 4. 2014 uskutečnit platbu. RR má tedy v případě nepřihlášení se
nominovaných posádek jen 14 dní na komunikaci s dalšími posádkami v pořadí nominačních
závodů o jejich startu na ME R6. Podobným způsobem bude probíhat komunikace na ME R4

-

v Čunovu, které se koná od 17. do 20.7.2014. Toto vše také musí potvrdit RR secretary
IRF. Proto je nezbytné, aby v roce 2014 reprezentační posádky závazně ohlásily svou
účast na reprezentačních akcích po dohodě do 15.3.2014.
Abychom mohli zlepšit práci při mediální komunikaci se sportovními weby vč.
www.kanoe.cz, denním tiskem a TV, je nutné získat před startem na ME a MS sportovní a
osobní údaje o reprezentantech včetně jejich fotek a osazení na raftu (něco jako přihlášky
na ME 2008 AUT nebo 2012 Lipno a Vrbné).

3) Směrnice pro závodění
• Rada schválila Směrnice pro závodění na závodní období 2014

4) Organizační řád
• Rada schválila Organizační řád závodů v raftingu SVoČR na závodní období 2014

5) Kodex reprezentanta
• Rada schválila Kodex reprezentanta SVoČR
• Rada vydává následující zdůvodnění tohoto kroku:
Proč rada vydává kodex reprezentanta
- Založením reprezentační komise byl učiněn pouze jeden z mnoha kroků, směřujících
k řízení a komunikaci s reprezentanty v raftingu za Českou republiku. Rozšířením
kategorií a generační výměnou reprezentace po roce 2008 se objevilo informační vakuum
a RR zaznamenala několik událostí, které se neslučují se statusem reprezentanta ČR. Ve
většině sportů jsou pro takové případy vydány Kodexy reprezentanta, které upozorňují
sportovce mj. na hranice, při jejichž překročení sportovec ztrácí právo reprezentovat svůj
svaz a zemi. Kodex je tak pro sportovce vodítkem jak vystupovat při sportu i mimo něj
coby reprezentant ČR.
- Nám blízké sporty, jako je olympijský vodní slalom, používá místo kodexu přímo smluv
s reprezentanty. I to je možná cesta. Současné RR se však zdá mírnějším a přátelštějším
prostředkem ke komunikaci s reprezentací právě 10ti bodový KODEX
REPREZENTANTA.
- Kodex je pro sportovce závazný, bez podpisu tohoto Kodexu již v roce 2014 nebude možné
potvrdit jednotlivce členem reprezentační posádky a posádce nelze přiznat finanční
podporu, ani pevnou ani motivační.

6) Změny Pravidel raftových závodů
• Vráťa Šembera informoval radu o změnách pravidel raftingu pro rok 2014 navrhovaných
Komisí rozhodčích SVoČR
• Rada navržené změny pravidel schválila. Změny budou předloženy ke schválení
Předsednictvu SVoČR a poté zveřejněny na serveru www.kanoe.cz

• Změny budou zapracovány do stávajícího znění Pravidel raftových závodů vydaných v roce
2007 a poté budou nově vydány v tištěné i elektronické formě jako Pravidla raftových závodů
2014.

7) Jednání s organizátory (řediteli) závodů pořádaných v roce 2014
• Rada raftingu projednala s řediteli závodů problematiku pořádání závodů v roce 2014,
finanční příspěvky na organizaci jednotlivých závodů, změny v organizačním řádu a další
• GUMOTEX BARAKA CUP 2014 – rada se dohodla s pořadateli slalomových závodů ČP
v roce 2014, že v rámci každého ze závodů ČP ve slalomu proběhne slalomový závod
kategorie R2, který bude součástí seriálu Gumotex Baraka Cup 2014. Tento závod se pojede
výhradně na lodích GUMOTEX Baraka dodaných firmou GUMOTEX a.s. Vítěz seriálu
obdrží loď stejného typu. Pravidla seriálu budou zveřejněna ve Směrnicích pro závodění
2014. Povinnost uspořádat Gumotex Baraka Cup plyne pro SVoČR ze sponzorské smlouvy,
v níž se GUMOTEX a.s. zavázal dodat 11 lodí Baraka v roce 2014 i v roce 2015.
• Zajištěním systému předávání lodí Baraka mezi pořadateli jednotlivých závodů rada pověřila
Milana Znamenáčka.
• Milan Znamenáček zajistí medaile pro závody MČR v roce 2014

8) Jednání se zástupci reprezentačních posádek nominovaných pro rok
2014
• Rada raftingu projednala se zástupci reprezentačních posádek nový systém financování
reprezentace dle výkonnostně-motivačního principu
• Rada seznámila zástupce reprezentace s výší finanční podpory reprezentačních výjezdů v roce
2014
• Rada se dohodla s reprezentačními posádkami, aby nejdéle do poloviny března 2014
oznámily, kterých reprezentačních výjezdů se za daných podmínek zúčastní. Svá rozhodnutí
kapitáni či vedoucí posádek nahlásí na adresu člena rady a počtáře svazu
libor.peska@seznam.cz
• Diskuze: z podnětné diskuze vyplynulo, že zástupci reprezentačních posádek by přivítali
obsáhlejší zdůvodnění některých opatření rady. Na tomto místě je tedy připojujeme:
Proč se odehrává setkání s reprezentací a proč je v Praze
- Nové vedení raftingu se vrací k pravidelným schůzkám s pořadateli závodů a také chce
přímo komunikovat s kapitány reprezentačních týmů, které si svými výkony vyjely právo
startu na ME a MS v roce 2014. I když v roce 2010 vznikla reprezentační komise jako
poradní a komunikační článek pro jednání s radou raftingu, v roce 2014 je to 33 posádek
s právem startu a rada raftingu si přeje, aby se veškeré informace dostaly ke všem
kapitánům. To doposud práce reprezentační komise nezaručovala.
- Vzhledem k celorepublikovému rozložení klubů tvořících reprezentaci v roce 2014(od
Jihočechů přes Prahu, Havlíčkův Brod až po Prostějov a Hodonín), je Praha
nejvhodnějším uzlem pro taková jednání před sezonou.
Proč nelze převést peníze přidělené na ME na MS
- MŠMT a jeho dotace jsou vázány na splnění plánovaných programů. Tím je účast ČR jak
na MS tak na ME. Rozdíl mezi hodnocením úspěšnosti je natolik minimální, že RR
rozhodla o postupu další posádky v pořadí nominace na ME, pokud první nebo druhá
nominovaná posádka ohlásí z jakéhokoliv důvodu svou neúčast. Vše v souladu s pravidly
SVoČR a hlavně se Zásadami MŠMT.
- Ve zcela mimořádném případě, jakým je posádka U 23 ženy, rozhodla RR poskytnout této
posádce podporu na MS ve výši plánované podpory ME R6 a R4.Důvodem je fakt, že tato

posádka se nemůže z objektivních důvodů zúčastnit ME a při tom není žádná následující
posádka, která by ji na ME nahradila. Posádka má navíc reálnou šanci na MS uspět.
Toto opatření je zcela výjimečné a bylo posouzeno RR právě při schůzce s reprezentanty.
Je to jeden z důvodů, proč je důležité setkání kapitánů s RR.

9) Následující jednání Rady raftingu
• Další jednání Rady raftingu proběhne 29.3.2014 v rámci raftových závodů na Sázavě, čas
bude upřesněn.

Dne 19. února 2014 vypracoval:
Vratislav Šembera

Příloha č. 1

Systém podpory reprezentace ČR v raftingu od roku 2014
1. Proč je nutná změna ve financování státní reprezentace v raftingu.
Od roku 2011 se zásadně změnily možnosti pro vysílání posádek z ČR na MS a ME.
Zatímco ještě v roce 2012 bylo ME pro muže a ženy, MS už bylo pro juniory a juniorky,
veterány a veteránky. V současné době se kategorie rozšířily ještě o dvojí juniory a juniorky
U23 a U 19. Z toho vyplývá, že proti 4 nebo 2 posádkám mužů a žen v roce 2009 současné
kategorie umožňují start na ME a MS současně až 35 posádkám, což je právě případ roku
2014.
- RR podporuje možnost účasti na ME a MS všech posádek, které si tuto možnost vyjely dle
směrnic na nominačních závodech a nebude nominovaným posádkám bránit v jejich účasti.
Jsme však amatérským sportem s omezenými financemi a váha financování musí více ležet
na vlastních posádkách a jejich výkonech.
- Finanční podpora české reprezentace v raftingu 100% leží na dotacích MŠMT v programech
I a I I , které se řídí přísnými kritérii uvedenými ve směrnici MŠMT „ Zásady Programu ISportovní reprezentace ČR a Zásady programu II –sportovně talentovaná mládež ČR. Kromě
jiných využití této dotace uvedené pod body a;c,d,e,f,g a h Lze tyto prostředky použít na
účast reprezentace na ME a MS v seniorské a juniorské kategorii. Dotace na reprezentaci je
do roku 2009 téměř stejná a pohybuje se od 350 do 450 tisíc Kč na sezonu.
- Klíčem k této dotaci je umístění raftingu v žebříčku TOP 80 sportů, kde se umísil rafting
v roce 2013 na 66. místě se ziskem 4,83 bodů a přidělenou dotací ve výši 421,7 tis.Kč. Toto
bodové ohodnocení závisí na počtu zemí v IRF, počtu členů svazu, úspěšnosti sportu
v období 3 let. Úspěšnost činí 50% bodové hodnoty.
- Úspěšnost sportu se posuzuje podle oficiálních výsledkových listin a zařazení do ohodnocení
úspěšnosti je podmíněno těmito zásadními pravidly
- A) umístění v první polovině účastníků startujících v dané disciplíně
- B) účast minimálně 9 zemí vč. ČR v hodnocené soutěži a nejméně 9 soupeřů v disciplíně (
výjimka na OH )
- C) při účasti 9 až 12 zemí se BH výsledku násobí 0,5 koeficientem
- D) Při účasti většího počtu českých sportovců v jedné disciplíně se do bodování zahrnuje
jedno nejlepší umístění tří a vícečlenných družstev, posádek, skupin apod.
- E ) ohodnocení konkurence v disciplíně podle počtu startujících v disciplíně se k základním
bodům připočítávají event. odpočítávají body za konkurenci ( dle tab. 16 – 9 je odpočet 0,5,
17 – 32 je 0, 33 – 48 je plus 0,5

-

F) ohodnocení mezinárodní popularity – počet členů mezinárodní organizace dělený 100 tedy
IRF = 48 členů, tj. koeficient 0,48
G) technický koeficient – nahradil dřívější kritérium domácí popularity. TK je složeno
z dílčích faktografických dat, které projednává gremiální porada náměstka skupiny 5 MŠMT.
Kritéria jsou popsána v „ Zásadách“ programu I (celkem 35 stran)

2. ZMĚNY OD ROKU 2014
- FINANCOVÁNÍ státní reprezentace v raftingu se bude odvíjet od kategorií uznávaných a
podporovaných MŠMT definovaných v podmínkách pro příjemce dotace program I a
program II
- FINANCOVÁNÍ státní reprezentace v raftingu bude „ motivační „, to znamená, že posádky
nebudou mít hrazeny všechny náklady na účast na MS a ME, ale podpora týmů bude
odstupňována podle zařazení posádek do reprezentace „A“ a reprezentace „B“ a také podle
příjmových možností rozpočtu raftingu. Za získané medailové výsledky pak budou posádky
odměňovány finančním bonusem dle tabulky nastavené před zahájením mistrovství.
- LEGISLATIVA bude upravena tak, že každý člen posádky bude jmenován pro danou sezonu
reprezentantem ČR na základě rozhodnutí předsednictva SVoČR na návrh RR podle
dosažených výsledků nominace dle směrnic pro závodění
- LEGISLATIVA bude upravena tak, že každý jmenovaný reprezentant ČR v raftingu podepíše
KODEX REPREZENTANTA a bude si vědom, že v případě porušení tohoto kodexu se sám
vylučuje z řad reprezentantů ČR v raftingu.
3. Grafická tabulka pro finanční podporu reprezentace ČR od roku 2014 viz dole
1. MISTROVSTVÍ SVĚTA R4 a R6 - IRF LEVEL A
1.1.

REPREZENTAČNÍ TÝMY "A"

ROK

ROK

ROK

TÝMY "A"

ROK

Posádky, které splňují nebo je reálné že budou splněné podmínky podpory MŠMT i SVoČR
MŠMT uznávané a dotované kategorie ( kategorie mládeže MUŽI
jsou jednotné, tedy U23 s U 19 jedna kategorie
CZE
MŠMT uznávané kategorie ex post podle počtu zemí na
startu závodu a disciplíny. MIN 9 zemí na MS
( ME ) a min 9 posádek v disciplíně.

ŽENY
CZE

ANO

ANO

U 23 M CZE

U 23 Ž CZE

nesplňuje, ale
třeba bude

nesplňuje

umístění na posledním MS ( TT;H2H;SL; DR; OA )
umístění na MS jiné kategorie ( R4 versus R6 )
PEVNÁ ČÁST ROZPOČETU RAFTINGU
Reprezentační týmy A jsou základními články reprezentace
ČR v raftingu. HRAZENO STARTOVNÉ
Balíček A na dopravu, ubytování, treninky, vybavení podle
příjmů z MŠMT a rozhodnutí RR
součet pevné finanční dotace
MOTIVAČNÍ ČÁST za zisk titulu Mistra světa Over all
za titul v disciplíně ( nebo několika ) nebo medaili Over all

100%

100%

X
A
A * 0,5

ENTRY + X

v%

100%

X

ENTRY + X

SOUČTY
100%

X
ENTRY + X

A
A*0,5

A*0,75
A*0,375

3X

ROK

ROK

ROK

2,75 *A
1,375*A

ROK

Posádky, které NESPLŇUJÍ podmínky podpory MŠMT i SVoČR
Posádky, které vyhrály nominaci dle směrnic, ale
nespadají do skupiny "A " - nesplňují podmínky MŠMT

U 23 Ž

U 19M

U 19Ž

VET

umístění na posledním MS ( TT;H2H;SL; DR; OA )
umístění na MS jiné kategorie ( R4 versus R6 )
Vyslání posádek na vlastní náklady.
Za zisk titulu Mistrů světa Over All ( podmínkou jsou
minimálně 4 soupeři )
Za zisk titulu Mistrů světa v disciplíně nebo několika disc min.
4 soupeři
Za stříbrné medaile v Over all nebo v disciplíně - minimálně 4
soupeři
Za bronzové medaile Over all v disciplíně - minimálně 4
soupeři

rozhodnutí RR

3x ENTRY + 3x X

HODNOTU A určí RR dle příjmové složky

1.2. REPREZENTAČNÍ TÝMY "B"

100%

POUZE " MOTIVAČNÍ " ROZPOČET
podpora podle umístění a počtu soupeřů
podpora ve výši reprezentace " A "

ENTRY + X

ENTRY FEE + 50% balíčku A

ENTRY + X * 0,5

ENTRY FEE + 30% balíčku A

ENTRY + X * 0,33

ENTRY FEE + 10% balíčku A

ENTRY + X * 0,1

rozhodnutí RR
rozhodnutí RR

2. MISTROVSTVÍ EVROPY R6 nebo R4 - IRF LEVEL B
2.1.

REPREZENTAČNÍ TÝMY "A"

junioři jako jedna kategorie, uznává se posádka dívčí a chlapecká

Posádky, které splňují nebo je reálné že budou splněné podmínky podpory MŠMT i SVoČR
MŠMT uznávané a dotované kategorie - pouze jedna
posádka ( kat. mládeže jsou jednotné, tedy U23 = U 19

CZE M 1

CZE Ž 1

U23 M 1

MŠMT uznávané kategorie ex post podle počtu zemí na
startu závodu a disciplíny. MIN 9 zemí na MS ( ME ) a min 9
posádek v disciplíně.

ANO

ANO

nesplňuje, ale nesplňuje, ale třeba
třeba bude
bude

U23 Ž 1

součty

umístění na předcházejícím ME
umístění na předcházejícím MS
PEVNA ČÁST ROZPOČETU RAFTINGU
Reprezentační týmy A jsou základními články reprezentace
ČR v raftingu. HRAZENO STARTOVNÉ
Posádky jsou dotovány balíčkem "A "na dopravu, případně
ubytování a trenink

součet pevné částky
BONUS za zisk titulu MISTRA EVROPY

100%

100%

100%

100%

X

X

X

X

ENTRY + X

ENTRY + X

ENTRY + X

ENTRY + X

proměnná

proměnná

proměnná

proměnná

4 x ENTRY
4X
4 ENTRY+ 4 X

2.2. REPREZENTAČNÍ TÝMY "B"
Posádky, které NESPLŇUJÍ podmínky podpory MŠMT i SVoČR
Posádky, které se nominovaly dle směrnic, ale nespadají do
skupiny "A "
CZE M 2
CZE Ž 2
U 23 M 2
umístění na ME 2012 nebo MS 2013
kategorie muži a ženy se vymyká konkurencí i počtem
soupeřů, proto podporujeme 2. posádky i bez MŠMT
100%
100%
Balíček A viz repre "A"

X
ENTRY + X

součet pevné částky
BONUS za zisk titulu ME pro CZE M a Ž 2
Vyslání posádek " B " na vlastní náklady.
Za zisk titulu Mistrů Evropy Over All ( podmínkou je
minimálně 6 soupeřů )

U 23 Ž 2

U19 M 1

U 19 M 2

U 19 Ž 1

U 19 Ž 2

X
ENTRY + X

PODPORA Z ROZPOČTU RAFTINGU PODLE UMÍSTĚNÍ A POČTU SOUPEŘŮ viz modrá

2 ENTRY + 2X
proměnná
proměnná

podpora ve výši reprezentace " A "
Za zisk titulu Mistrů Evropy v disciplíně ( min 6 soupeřů )
ENTRY FEE + 50% balíčku A
Za stříbrné medaile v Over all nebo v disciplíně - minimálně 6
soupeřů
ENTRY FEE + 30% balíčku A
Za bronzové medaile Over all nebo v disciplíně - minimálně
6 soupeřů
ENTRY FEE + 10% balíčku A

ENTRY + X
ENTRY + X * 0,5
ENTRY + X * 0,33
ENTRY + X * 0,33

