
 

 

Svaz vodáků České republiky 
RADA RAFTINGU SVoČR 
 
U Pergamenky 3, PRAHA 7, 170 00 

tel./fax: 266 722 223, e-mail: svocr@volny.cz  

Zpráva ze zasedání Rady raftingu 
SVoČR č. 1/2019 
Praha, 30.1.2019 

 

Přítomni: Vratislav Šembera, Libor Peška, Lenka Bauerová, Jan Vávra, Martin 
Procházka 

Nepřítomní:  

Omluveni:  

Hosté: Hana Heralová, Jan Novák, Standa Hájek, Martin Hájek, Míša 
Kratochvílová (Skype), Aleš Raděj, Aleš Daněk (telefon), Zbyněk Netopil 
(telefon), Filip Jelínek, Lucie Davídková, Martin Krejčí, Michael Šlesingr, 
Jakub Moravec, Tomáš Raděj 

Zpráva ze zasedání rady 
● Závody, termínovka 

○ Salza - po velké a vášnivé diskuzi s mnoha variantami se rada usnesla, že ponechá pouze 
podporu na startovném 15€/disciplína, další část startovného mohou posádky ušetřit, pokud 
pořadateli poskytnou vlastní člun, stejně jako minulý rok. Přesná výše slevy na startovném 
nebyla pořadatelem stále oznámena přes naše mnohé urgence. Rada neustupuje od svého 
dlouhodobého záměru v budoucnu na Salze uspořádat ČP, ale za letošní situace by uskutečnění 
záměru přineslo mnoho organizačních a technických komplikací. 

○ Salza - rada vyzývá kluby k masivní účasti na závodech EP na Salze (svoji účastí podpoříte 
myšlenky IRF ve vztahu k mezinárodní situaci v raftingu). 

○ Ceny, odměny za vítězství - rada diskutovala povinnost-nepovinnost pořadatele rozdávat věcné 
ceny. Dle rady to není povinností pořadatele, ale jde o bonus. Záleží na pořadateli, jak se 
rozhodne. Rada nemůže stanovovat hodnotu a kvalitu cen. 

○ Rada vyzývá pořadatele závodů, aby včas odevzdali propozice na závody (dle pravidel měli do 
30.1.)  
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● Pro pořadatele - rada připomíná pořadatelům povinnost uvádět logo MŠMT v propozicích a na 
plakátech 

● Reprezentace 
○ Rada odhlasovala náhradní posádku CZE3 - Hanace Rafters místo posádky TR Hiko, R6 muži - 

Bosna. Hanace budou vystupovat pod označením CZE2. Posádka TR Hiko se soustředí na MS a 
odmítla účast na ME. 

○ Libor Peška připraví pravidla, co se smí a nesmí se sponzory, kde mohou umístit loga, kam vzít 
banner a podobně 

○ Rada bere na vědomí shodu mezi zástupci reprezentantů na hledání společného ubytování v 
Bosně 

● Elektronická evidence 
○ spustíme oficiálně začátkem března, JV rozešle emaily s instrukcemi a přihlašovací údaje 

● Zpráva o činnosti Rady raftingu za uplynulou sezónu - bude koncem února 
● Síň slávy - notičky rada připraví do prázdnin 
● Příští rada bude v posledním týdnu v únoru kvůli el. evidenci 

Zápis ze setkání s reprezentanty a pořadateli 
● Rada prostřednictvím svých členů prezentovala výsledky činnosti 

○ Vráťa  
■ představil podaný projekt na vybudování SCM 
■ komentoval připravované změny v pravidlech IRF a Svazu 
■ detailně rozebral a vysvětlil rozpočet Rady a Svazu 

○ Martin ke změnám pravidel a dění v IRF 
■ IRF připravuje sloučení disciplín TT a H2H, tedy návrat před rok 2007 
■ Dojde též ke změně v bodovém ohodnocení s cílem spravedlivěji rozdělit body mezi 

jednotlivé disciplíny 
● 300b H2H 
● 350b slalom 
● 350b sjezd 

■ Změny jsou aktuálně v rozhodovacím procesu a budou-li schváleny, vejdou v platnost 
již v Austrálii 

■ Během MS v Austrálii proběhne kongres IRF, rada na dalším zasedání navrhne 
jmenovitě osobu, která bude zastupovat SVoČR 

○ Lenka  
■ přednesla zprávu o marketingu a propagaci v médiích 
■ aktualizovala Organizační řád pro rok 2019 

○ Libor 
■ vysvětlil rozpočet reprezentace 
■ doladil termínovou listinu 
■ rekapituloval činnost Reprekomise 

○ Honza 
■ předvedl nový systém elektronické evidence klubů, členské základny a přihlášek na 

závody 

26.2.2019 
16:30 

RR převážně kvůli EEČ Praha, sídlo Svazu 

Dne 30. ledna 2019 vypracoval: 

Jan Vávra & kolektiv 
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