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. 5/2019
Roudnice nad Labem, 31.8.2019
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:

Vráťa Šembera, Libor Peška, Martin Procházka, Lenka Bauerová, Jan Vávra

Nepřítomní:
Omluveni:
Hosté:

Libor Polák, Honza Novák, Standa Hájek

1.Poděkování reprezentantům

● Rada raftingu děkuje reprezentantům České republiky v raftingu za skvělé výsledky
na MS a MSJ 2019 v Austrálii a na ME a MEJ 2019 v Bosně a Hercegovině.
● Rada dále děkuji Davidovi Lisickému za velmi úspěšný a obětavý výkon funkce
vedoucího české výpravy na zmíněných mezinárodních akcích.
● Velmi si vážíme osobního nasazení všech členů reprezentace, jejich trenérů a
realizačních týmů.

2.Reprezentace, MS, ME

● Podle některých informací Sportovní komise IRF odsouhlasila možnost, aby si
pořadatel sám určil, zda bude pořádat formát R4, nebo R6, pro každý rok
● Libor Polák odešle dopis IRF za účelem zjištění podrobností k výše uvedenému
hlasování
● Rada pověřuje Libora Pešku organizací schůzky s Alešem Daňkem, zástupcem
SVoČR u IRF

● Dle aktuálních informací zatím není pořadatel a vážný zájemce pro pořádání ME v
roce 2020

3.IRF x WRF

● rada dlouze diskutovala o aktuálně platném zákazu startu posádek registrovaných ve
SVoČr na akcích pořádaných WRF. Závěrem se rada rozhodla prozatím svůj postoj
neměnit a potvrdila platnost zákazu, zejména z následujících důvodů:
○ financování svazu je z 95% závislé na příjmech od MŠMT z titulu členství v
IRF, účastech na událostech pořádaných IRF
○ světový kongres IRF v roce 2017 odmítl začlenění raftových federací pod ICF
○ GAISAF (mezinárodní organizace zastřešující všechny olympijské i
neolympijské sportovní federace jako představitelé jejich sportu) neuzná rating
jako předolympijský sport, dokud bude existovat více zastřešujících federací,
tedy dokud bude současně existovat IRF a WRF
○ v nejbližších letech se změní forma financování sportu státem, na členství v
GAISAF bude extrémně záviset výše dotací
○ WRF je přímou překážkou na cestě IRF do GAISAF
○ v předcházejících letech zneužívala WRF účast českých posádek na závodech
pořádaných WRF ke klamné prezentaci členství SVoČRu ve WRF. To je v
přímém rozporu se zájmy našeho sportu v ČR.
○ pokud dojde na poli mezinárodního raftingu během podzimu k nějakým
změnám či posunům, rada je připravena svůj postoj znovu prověřit.
○ Pro další informace si přečtěte starší analýzu Standy Hájka

4.Svaz

● Rada raftingu vysoce oceňuje kvalitu pořadů České televize, které pořizuje z MS, či
ME. Rada nicméně shledala několik výhrad, se kterými v nejbližší době seznámí
tvůrce pořadů
● Rada připraví kompletní grafický manuál, zahrnující oblečení a výstroj reprezentantů.
Úkol pro Šemberu, Poláka.
● Do konce letošního roku bude k dispozici 15 nových (vyměněných) člunů Colorado
● Svaz má k dispozici 12 magnetických “placek” na automobil s logem svazu. Jedete-li
na sportovní akci, vyžádejte si u Hanky Heralové
● Nejbližší disciplinární řízení proběhne v sídle svazu v Praze 8.10. od 17:00.
● Nejbližší další jednání rady a předsednictva proběhne v sídle svazu v Praze 8.10. od
17:00.

5.Termínová listina 2020

● aktuálně je kolize termínů závodu na Lipně a MS. Rada pošle žádost o posunutí
slalomů na Lipně. Peška vypracuje žádost, Heralová odešle jménem svazu.
● závody na Salze proběhnou v termínu 17.-19.4.2020

6.Rozhodčí

● školení rozhodčích proběhne letos v termínu 19.-20.10.2019, opět v Hodoníně. Hlaste
se Alče Přikrylové (alcaprikrylova@gmail.com)
● v rámci školení v Hodoníně může Standa Hájek doškolením zvýšit kvalifikaci
rozhodčím pro IRF, kteří o to projeví zájem. Hlaste se Standovi (hajeks@upcmail.cz
)
do poloviny září, obratem obdržíte podklady.
● Rada schválila předběžný rozpočet školení

8.10.2019 Předsednictvo, rada, disciplinárka
17:00

Praha, sídlo Svazu

23.10 26.10.

Roudnice n. Labem

Juniorské soustředění

Dne 4. září 2019 vypracoval:
Jan Vávra

