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. 6/2019
Praha, 8.10.2019
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, Lenka Bauerová, Martin Procházka, Jan Vávra

Nepřítomní:
Omluveni:
Hosté:

Stanislav Hájek, Libor Polák, Hanka Heralová

Finanční podpora klubům na činnost
●
●
●
●
●

Rada odsouhlasila částku určenou pro podporu klubům na činnost ve výši 650 000.Rada odsouhlasila rozdělení částky jednotlivým klubům.
Návrh rozešle tajemnice Svazu klubům k připomínkám.
Kluby nechť vyúčtují do 20.11.2019 dle pokynů tajemnice Svazu.
Pro příští sezónu budeme aktualizovat klíč pro rozpočítání příspěvků na činnost

Reprezentace
● Rada nabídla účast na závodech v Chile druhé posádce MB Bohouš a jeho partana
základě výsledků nominačních závodů, posádka TR Omeganemá o start zájem
● Rada předložila předsednictvu ke schválení složení reprezentace pro rok 2020,
předsednictvo předložený návrh schválilo. Složení reprezentace je přílohou číslo 1
tohoto zápisu
● Rada projednala podnět Aleše Daňka, ke změně počtu náhradníků v nominačních
závodech.
○ Rada se podnětem dlouze a vážně zabývala, protože navrhované změny by
mohly mít zásadní dopad na složení posádek napříč všemi kategoriemi.
○ Rada děkuje za podaný podnět, nicméně navrhované změny zamítla s
následujícím odůvodněním:

■ Nelze porovnávat počet startujících v dlouhodobých seriálech (ČP,
Nominace) s krátkodobými událostmi typu MS, ME. Je to
nesrovnatelné, při krátkodobých závodech je jeden náhradník plně
dostačující, riziko výpadku je malé, naproti tomu v dlouhodobé soutěži
je vyšší počet náhradníků pochopitelný
■ Rada se domnívá, že navrhovaná změna snížení počtu náhradníků by
se negativně promítla v šíři startovního pole
■ Rada se domnívá, že snížení počtu nominačních závodů povede ke
snížení úrovně nenominačních závodů ČP z důvodu absence kvalitních
posádek ve zbylých závodech seriálu Českého poháru
■ V neposlední řadě je nutné zohlednit pravděpodobné značné snížení
svazových příjmů, pokud by došlo k omezení nominačních závodů,
což by mělo značný vliv na financování reprezentace

Rozhodčí
● Evidence rozhodčích na závodech bude od roku 2020 vedena v EEČ - app.svocr.cz
● Libor Polák připraví nový rámec úhrad rozhodčím na příští rok (doprava, služné, …)
a předloží radě k posouzení
● Rada navrhla předsednictvu příspěvek na vybavení rozhodčím ve výši 50.000,-,
předsednictvo odsouhlasilo (vesty, pláštěnky)

Termínová listina
● Termínová listina bude řešena na následujícím jednání rady, kdy již budou známé
předběžné možnosti jednotlivých pořadatelů
pracovní verze je zde: http://bit.ly/rafty2020
● Rada tímto vyzývá všechny pořadatele závodů, aby svůj záměr pořádat raftové
závody v roce 2020 sdělili mailem: libor.peska@svocr.cz
● Libor Peška přetlumočil informace a novinky z IRF od Aleše Daňka.
● Původní termín juniorského soustředění se ruší z důvodů obsazení kanálu.

Ostatní
● Rada pověřila Vráťu Šemberu úhradou předplatného na kanál v Roudnici na příští rok
● Rada pověřila Libora Pešku a Vráťu Šemberu zpracováním návrhů na pořízení
vybavení na důstojné vyhlašování výsledků (stupně, stěna, oblouk, ozvučení, …)
19.10.19

Školení rozhodčích

Hodonín

Dne 17. října 2019 vypracoval:
Jan Vávra

Přílohy
Příloha č. 1 - Složení reprezentace pro rok 2020
R4
MUŽI

ŽENY

VETERÁNI

VETERÁNKY

U23M

U23W

U19M

U19W

R6

1. TR ZUBR

1. HANACE rafters

2. RK Troja

2. Bestie Team Troja

1. TR Omega

1. MB Bohouš a jeho parta

2. RK Troja - Čoromoro

2. TR Omega Tygříci

1. TR MASTERS A

1. JEŽEK t.+KAPLICE

2. JEŽEK TEAM OLDIES

2. TR MASTERS A

1. Kočičky Letohrad

-

2. Lovosičandy

-

1. AC Rafting Team Bula

1. LET-GUN Letohrad

2. LET-GUN Letohrad

2. TR HANACE junior

1. TR RAJ-LET HANACE

-

2. TR DAKS juniorky

-

1. Younger YES

1. Younger YES R6

2. YES Gang

2. YES Gang R6

1. Pampelišky YES

-

2. LET-UŠKY Letohrad

-

