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. 8/2019
Praha, 11.12.2019
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:

Hanka Heralová, Honza Procházka, Míra Gernát, Standa Hájek

Mistrovství Evropy 2020
● Potvrzujeme, že smlouva o pořádání mistrovství je nyní podepsaná oběma stranami,
IRF a SVoČR
● Rada ustanovila pracovní skupinu pro přípravu ME. V nejbližší době rada vyzve ke
spolupráci dobrovolníky ze SVoČRu a spřízněného okolí.
● Rada nevidí důvod pro uspořádání nové nominace před ME. Reprezentace pro rok
2020 je regulérně sestavená a potvrzená předsednictvem svazu viz zápis 6/2019.
● Bližší informace o ME jsou v samostatném textu, který je přílohou tohoto zápisu.

Termínová listina
● Termínová listina je stále jen “předběžná”, čekáme na definitivní potvrzení závodů ve
Víru a v Troji - http://bit.ly/rafty2020
● Pokud bude obnovený závod ve Víru, zváží rada přesunutí jednoho závodu ČP
juniorů z Roudnice do Víru, Roudnice pak bude jen jeden závod.
● Rada vyzývá všechny pořadatele EP, aby poslali propozice v AJ Standovi nebo
Seanovi co nejdříve, ještě v prosinci, nejpozději v lednu 2020
● Závody na Lipně - Rada rozhodla o podpoře raftových závodů na Lipně i přes
termínovou kolizi s MS R4 v Číně. Na Lipně se tedy v sobotu pojede Evropský pohár
R4 a v neděli Evropský pohár R6. Závodit se bude pouze v kategorii muži a ženy.
Junioři mohou využít horní trať k tréninku.

EEČ
● Rada diskutovala přínosy zavedení elektronické evidence členů a přihlašování na
závody v roce 2019. Rada konstatovala, že se systém osvědčil a bude v jeho
provozování pokračovat, nicméně je nutné stále pracovat nejen na vývoji aplikace, ale
také na legislativě s tímto spojené
● Pro sezónu 2020 tak rada vydává následující sadu doporučení a výkladů pravidel,
která mají za cíl ulehčit práci především pořadatelům, a to hlavně při sestavování
startovních a výsledkových listin. Rada v nejbližších týdnech zapracuje nutné změny
do všech dotčených dokumentů, zejména směrnic a organizačního řádu.
○ Přihlašování na závody
■ Rada diskutovala, ale zatím neschválila zavedení pravidla: Posádka,
která nebude elektronicky přihlášena k závodu do data a času
uvedeného v propozicích konkrétního závodu, bude mít možnost
startovat pouze jako “neregistrovaná posádka” se všemi dopady z toho
vyplývajícími. Posádka bude též zařazena na konec ve své startovní
kategorii a bude jí přiděleno nejbližší vyšší volné startovní číslo.
■ Posádka nemusí v přihlášce uvést plný počet závodníků. Správný počet
závodníků musí posádka do přihlášky doplnit nejpozději 60 minut před
startem první lodě závodu. Po tomto limitu bude možnost změn
ukončena a startovní listina bude uzavřena. Veškeré následující změny
v posádce jsou pak možné již výhradně prostřednictvím startéra a
podle pravidel těchto neplánovaných změn.
■ Změny v přihláškách, především pak ve složení posádky, nemůže a
nebude provádět pořadatel při registraci, přihláška a změny v přihlášce
jsou výhradně zodpovědností přihlašujících klubů.
■ Příklad:
● posádka podá přihlášku R4, ale budou na ní pouze dvě jména. 2
hodiny před závodem posádka doplní správný počet čtyř
závodníků. Toto je v pořádku, posádka normálně startuje.
Pokud by posádka jména nedoplnila 60 minut před startem,
bude diskvalifikována.
● nebo posádka podá přihlášku R4 se správným počtem
závodníků, ale až po datu registrace. V tomto případě bude
posádce umožněn start, ale pouze jako neregistrované posádce
○ Startovné
■ Pořadatelům bude i nadále určeno maximální možné startovné pro
posádky. Toto ustanovení však bude platit pouze pro včasné přihlášky
do data uvedeného v propozicích. Po tomto datumu mohou pořadatelé
požadovat startovné od pozdě přihlášených posádek dle vlastního
uvážení.
● Příklad - v propozicích bude uvedeno, že startovné činí 350 Kč
pro posádky přihlášené do 1.5., po tomto datu platí startovné
450,● Rada k výše uvedeným změnám přistoupila po důkladné diskuzi a shrnutí zkušeností
z uplynulé sezóny. Rada vyjadřuje přesvědčení, že drtivé většině zodpovědných
posádek výše uvedená ustanovení nezpůsobí žádné komplikace a v podstatě si jich ani
nevšimnou.
● Rada uvítá jakékoliv relevantní komentáře nejen ke změnám, ale k elektronické
evidenci obecně. V takovém případě pište, prosíme, přímo na adresu
jan.vavra@svocr.cz.

Ostatní
● Rada pracovala na přípravě rozpočtu pro rok 2020.
Reprezentace:
Nadále zůstává rozdělení na reprezentaci A a B.
Rada finančně podpoří všechny reprezentační posádky, které budou startovat na ME v
ČR bez ohledu na zařazení do kategorie A a B.
Systém motivačních odměn též zůstává nezměněn tzn. výše je odvislá na počtu
posádek v kategorii.
Podrobnosti budou sděleny na setkání s reprezentanty a pořadateli závodů.
● Rada diskutovala problémy kolize MS Čína a ME ICF
Rada vyzývá juniorskou reprezentační posádku AC Rafting Team Bula k aktivní
spolupráci při této kolizi.
● Rada obdržela několik podnětů od klubu 109 (příloha č. 1 níže v tomto dokumentu).
Rada se s jednotlivými připomínkami vypořádala viz níže (klubu 109 byla zaslána
odpověď též mailem)
16. - 19.1.2020

Zimní běžkařské soustředění juniorů

Vysočina

22.1.2020, 16:00

Zasedání Rady raftingu

Praha, sídlo Svazu

únor/březen 2020 Setkání s pořadateli a reprezentanty

Praha, sídlo Svazu
Dne 13. prosince 2019 vypracoval:
Jan Vávra

Příloha č. 1, podněty klubu 109
Přijato dne 5.12.2019 od Zbyňka Netopila:
Žádáme tímto o přidělení závodu sjezd R6 na Moravě (pevně věřím že bude mít statut
nominační a že nahradí neodpovídající Sázavu) . Eventuelně spolupořadatelství s Jeseníkem
na celém závodě. O přidělení Salzy jsem v minulosti žádal,marně, je to zbytečné… Dále chci,
aby rada si také ujasnila pořadatelství Lipna, již pár let nejsme uvedeni jako spolupořadatelé
a nejsou nám přiděleny samozřejmě body v hodnocení oddílů . Připomínám, že na tento
závod dodáváme ceny a částečně občerstvení.. V minulosti jsme tento závod pořádali jen my,
ale po dohodě s Hanace jsme jim předali spolupořadatelství a postupně jsme byli zrušeni
jako spolupořadatel. Chápu, že pro členy rady a jejich kluby je pořádání závodů výhodné,
jak finančně tak se stačí podívat na hodnocení klubů, kdo má nejvíc aniž by měl
výkonnost…..Děkuji a žádám, aby veškerá komunikace mezi RR a některými členy probíhala
tak jak má , tedy i s předsedou klubu 109, což jsem já, ať se to někomu líbí nebo ne a to že
jsme v současnosti nejúspěšnější klub na MS ve světě i Evropě by všude jinde znamenalo
něco jiného než nezájem vedení… Zbyněk Netopil,předseda klubu 109 TR Prostějov
PS: Jsem udiven,že SVoČR nenavrhl žádné změny pravidel IRF.. Několikrát jsem diskutoval
jak mezi členy rady , závodníky našimi i zahraničními o dvou změnách – nasazování pavouka
HtH a zvýšení věkové hranice Masters na 50 let ( mne se to už stejně netýká – jak by mi někdo
mohl říct že hrabu na vlastním pískovišti) . To by ovšem musela RR s někým diskutovat, že….

Vyjádření rady k výše uvedeným podnětům
● Pořádání závodů na Moravě
○ Rada jednotlivé závody pořadatelům nepřiděluje. Rada schvaluje žádosti o
pořádání závodů na základě předložených propozic. Propozice rada od klubu
109 neobdržela
○ Pořadatelem je tedy stejně jako v roce 2019 klub 237 - Jeseník, který potřebné
podklady včas Radě předložil. Klub 237 v roce 2019 předvedl velké
pořadatelské nadšení, které se rozhodla Rada podpořit v roce 2020.
○ Podle informací Rady klub 109 případné spolupořadatelství s klubem č. 237
Jeseník nekonzultoval.
● Pořádání závodů na Salze
○ Ano, žádost o pořádání závodu na Salze v minulosti přišla, nicméně až ve
chvíli, kdy byl již pořadatel určen. Pokud klub č. 109 pošle propozice na příští
sezónu na závody na Salze včas (říjen 2020) a v požadované kvalitě, Rada toto
pořadatelství podpoří v maximální možné míře.
● Pořádání závodů na Lipně
○ Pořadatelem je stejně jako v roce 2018 a 2019 klub 178 - HANACE.
○ Do konfliktu s spolupořadatelstvím nebude Rada zasahovat, to je čistě na
dohodě mezi kluby. Podle vyjádření Libora Pešky je však toto vyřešeno
dlouhodobě tak, že ceny a část občerstvení poskytnuté klubem 109 jsou
kompenzovány neplacením startovného a na organizaci závodu se klub 109
nijak nepodílí.
● 
Komunikace s klubem 109
○ Se členy Rady za klub 109 velmi často komunikuje především Aleš Daněk.
Rada nikdy nepovažovala za nutné do komunikace se členy klubů zahrnovat
automaticky také předsedy klubů, rada vycházela z předpokladu, že v klubech
funguje interní komunikace. Další formu komunikace výhradně přes předsedu
klubu 109 bude rada řešit interně s klubem mimo zápis.
● Změny pravidel IRF
○ Upřednostnili jsme pořádání ME před návrhy na změnu pravidel, nicméně dle
názoru Rady pavouka H2H nezmění ani Chuck Norris!
○ Rada neobdržela žádný jiný podnět k posunutí spodní hranice věku pro
veterány na 50 let a nevidí pro tuto změnu žádný relevantní důvod. V podnětu
klubu 109 chybí byť alespoň základní odůvodnění této změny. Navíc ze
statistiky účasti posádek v ČP v roce 2019 vyplývá, že po takové změně by se
seriálu Českého poháru zúčastnila pouze jedna jediná posádka, která ani není z
Prostějova :-). Tato změna nemá obdoby, tedy ani oporu, v příbuzných
sportech.

Příloha č. 2, informace o Mistrovství Evropy 2020 v ČR
S velikou radostí vám oznamujeme, že Mistrovství Evropy v raftingu se v roce 2020
uskuteční v České republice. O tituly evropských šampionů se sportovci utkají 8. až 13.
června 2020 v kategoriích R4 a R6. Kontinentální mistrovství se bude konat na dvou
vodácky velmi atraktivních terénech České republiky, sjezdové disciplíny proběhnou na
Vltavě pod Lipnem, nejatraktivnější české trati pro rafting, ostatní disciplíny uvidíme na
umělé slalomové dráze v Roudnici nad Labem.
Vzhledem k absenci pořadatele evropského šampionátu v příští sezóně 2020 a díky
obrovskému počátečního nadšení závodníků z klubu RK Troja, podal Svaz vodáků České
republiky kandidaturu pro pořadatelství evropského mistrovství v raftingu právě v České
republice.
International Rafting Federation (IRF) českou žádost tento týden přijala a schválila, nyní se
tedy veškeré aktivity Svazu napřímily tímto směrem.
Článek o ME najdete na Kanoe.cz:
http://kanoe.cz/sporty/rafting/60-akce/8259-mistrovstvi-evropy-v-raftingu-2020-bude-v-cerv
nu-v-ceske-republice
Podrobnější informace včetně 1. informačního dopisu pro závodníky je na webu IRF:
https://www.internationalrafting.com/2019/12/are-you-ready-for-erc-2020-on-devils-stream/
Klubu KV Viking Mladá Boleslav se navíc podařilo vyjednat termín pro závod ČP R4,
nominace a MČR R6 v Roudnici nad Labem na 23.-24. května 2020, tedy 3 týdny před ME,
což nabízí ideální podmínky pro trénink posádek na mistrovské trati.
Předběžná termínová listina závodní sezóny 2020 je zde: http://bit.ly/rafty2020
Před námi je pouhých 6 měsíců do Mistrovství Evropy 2020. Rada raftingu by tímto ráda
požádala všechny kluby a členy SVoČR o pomoc s organizací. Uvítáme každou pomocnou
ruku, nápad a podporu. Pokud se chcete zapojit, prosím, napište nám na email:
svocr@svocr.cz

Lenka Bauerová

