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. 2/2019
Praha, 26. února 2019
Veškerá jednání Rady jsou veřejná a volně přístupná všem členům Svazu.
Rada na svých zasedáních přivítá s otevřenou náručí každého,
kdo se bude chtít podílet na ovlivňování vývoje našeho sportu.
Přítomni:

Vratislav Šembera, Libor Peška, Lenka Bauerová, Jan Vávra

Nepřítomní:
Omluveni:

Martin Procházka

Hosté:

Libor Polák, Stanislav Hájek, Hana Heralová

.Elektronická evidence členské základny, elektronické
1
přihlašování na závody
● Rada rozhodla o nasazení systému do ostrého provozu dne 8.3.2019. K tomuto datu
budou všem klubům rozeslány přihlašovací údaje do systému, spolu s návodem k
používání aplikace.
○ V systému budou na začátku informace o členské základně vzniklé vyplněním
posledních excelovských formulářů
○ Zástupci klubů v systému ověří, zda všechny údaje o klubu a členech souhlasí
a chybné informace eventuálně opraví.
○ Hanka Heralová do systému doplní informace o uhrazených členských
příspěvcích pro rok 2019
● První závod, kde se aplikace naostro vyzkouší, bude veřejný závod na Moravě.
● Průkazky členů Svazu zůstávají pro letošní rok stále v platnosti
● Pořadatelé závodů budou dodatečně vyzváni k úpravě propozic, aby byly v souladu s
novými pravidly registrace do závodů

2.Závody

2.1.Reprezentace

● David Lisický byl i pro letošní rok nominován do pozice vedoucího výpravy pro MS a
ME, zároveň je nominován jako delegát pro nadcházející kongres IRF
● Posezení s reprezentanty před MS v Austrálii proběhne letos při závodech na
Kamenici, Libor Peška rozešle reprezentantům včas podrobnější informace

2.2.Salza

● Startovné činí 100€
● Pořadatel nabízí slevu 50€ každé posádce, která poskytne člun (Pulsar 420)
pořadateli. Jedná se ale o půjčení člunu „do placu“, posádka si nemůže člun nárokovat
pro sebe
● SVoČR poskytne každé české posádce příspěvek 15€ za každou disciplínu, ve které
se tým objeví na výsledkové listině
● Posádky si mohou po předchozí včasné domluvě zapůjčit zdarma člun Pulsar 420
přímo ze sídla SVoČRu pro případ, že by chtěly poskytnout svůj člun pořadateli, ale
zároveň potřebovaly mít v Rakousku i člun pro potřeby svého tréninku. Za člun bude
ručit Svazu konkrétní posádka.
● Další informace: https://www.facebook.com/events/402104933878542/

2.3.Kamenice

● Sobotní závody na Kamenici byly zařazeny do seriálu Mistrovství České Republiky.
Důstojné vyhlášení výsledků provede pořadatel v sobotu odpoledne v sokolovně v
Plavech

2.4.IRF

● Změny v pravidlech IRF, platné od 1.3.2019, byly zapracovány do pravidel, směrnic a
organizačního řádu SVoČR pro rok 2019. Jde především o sladění bodových hodnot v
jednotlivých kategoriích, kdy došlo ke srovnání ohodnocení sjezdu a slalomu. Nově je
tedy hodnocení následující:
○ Sprint: 100 bodů
○ H2H: 200 bodů
○ Slalom: 350 bodů
○ Sjezd: 350 bodů
● Ke změně na poslední chvíli se rada rozhodla především kvůli uvedení pravidel do
souladu s pravidly IRF, podle kterých se bude již letos závodit na ME a MS. Zároveň
bude pořadí žebříčku ČP a nominace odpovídat podmínkám závodů v roce příštím.
● Vráťa Šembera vyzve Alfa, aby se vyjádřil, zda chce i nadále pokračovat v komisi
závodníků IRF
● Libor Polák zajistí překlad raftových pravidel IRF, jakmile bude odsouhlasena
poslední verze. Libor Peška následně zajistí zveřejnění na IRF a na kanoe.cz

2.5.Rozhodčí

● Rada schválila podporu členům, kteří budou vystupovat jako oficiální rozhodčína
MS. Nebude-li schválena úhrada letenky pořadatelem, Svaz uhradí náklady na letenku
max do výše 30 tisíc. Pozor - pro dobrovolné rozhodčíSvaz příspěvek neposkytne.
● došlo k doplnění výstroje, byly dovyrobeny kalhoty, spoluúčast bude vybírána komisí
rozhodčích v hotovosti dle tabulky schválené na podzim

3.Běžná rutina

● Až na čestné výjimky téměř nikdo nereagoval na výzvu ke kontrole svazových člunů,
proto rada znovu vyzývá všechny kluby, aby dovezly čluny ke kontrole na závody do
Troji v červnu. Dne 15.6.2019 proběhne fyzická kontrola raftů R6 a R2, dovézt čluny
je tedy nutné. Kdo nedodá člun ke kontrole ani po této druhé výzvě, budou mu
odebrány ze zápůjčky a bude krácen v systému podpory klubů
● Rada schválila směrnice a organizační řád pro rok 2019
● Rada pověřuje Vráťu Šemberu vyvoláním jednání s časomírou a zasláním log pro
tvorbu výsledkových listin
● Rada schvaluje nasazení HR a ZS na jednotlivé závody
● Rada si nechala předložit seznam pohledávek Svazu za jednotlivými kluby.
S dlužníky vstoupí Rada v jednání
● ČOV nabízí klubům zvýhodněný operativní leasing na pořízení automobilu,
informace u Hanky Heralové
● Na dotační tituly na auta pro reprezentaci a pro juniory bohužel nedosáhneme,
nesplňujeme podmínky, nejsme sport uznaný MOV. Dokud bude existovat WRF, tak
se na seznam uznaných sportů ani nedostaneme.
● Tyinternety
○ Rada získala převodem doménu svocr.cz
■ Rada tímto velmi děkuje Aleně Maškové za vstřícnost a
bezproblémový převod domény
■ rada pověřuje Jana Vávru vystavením základních informací o svazu na
doménu, dokud nebude připraven nový web
○ Rada získala doménu CzechRaft.team a připravuje zprovoznění odpovídající
webové prezentace
○ Rada pověřuje Libora Pešku aktualizací kontaktních informací na webu
svazvodku.cz
○ Tajemnice svazu Hana Heralová má novou emailovou adresu
hana.heralova@svocr.cz, plus svazovou adresu svocr@svocr.cz. Rada zajistí
propagaci těchto nových adres tak, aby dosavadní adresa svocr@volny.cz
mohla upadnout v zapomnění
30.3.19

Sjezdy na Moravě - propozice

Hanušovice

Dne 26. února 2019 vypracoval
Jan Vávra

