Svaz vodáků České republiky
RADA RAFTINGU SvoČr
U Pergamenky 3, PRAHA 7, 170 00
tel./fax: 266 722 223, e-mail: svocr@svocr.cz

Zpráva ze zasedání Rady
raftingu SvoČR č. 1/2020
Praha, 22. ledna 2020
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

Nepřítomni:
Omluveni:
Hosté:

Libor Polák, Hana Heralová, Míra Gernát, Anna Kašparová

ME 2020 v ČR
● Přípravný tým dokončil Safety Plan a předložil IRF ke schválení
● V uplynulých dnech proběhla, či byla zahájena, jednání s potenciálními partnery a
subdodavateli
● Aktuální seznam členů přípravného týmu
○ Libor Polák
○ Vratislav Šembera
○ Lenka Bauerová
○ Zdeňka Fingrová
○ Anna Kašparová
○ Libor Peška
○ Jan Vávra
○ Stanislav Hájek
● Rada děkuje všem členům svazu, kteří zareagovali na výzvu stát se dobrovolníkem a
pomáhat v průběhu ME. Nicméně výzva platí dále a další dobrovolníky stále hledáme.
● Rada se vzhledem k atraktivitě a možnému většímu mediálnímu dosahu letošního
domácího ME rozhodla případně využít možnosti doplnění reprezentace v kategoriích
R6 U19W, R6 U23 W a R6 MW.

Toto doplnění by proběhlo podle směrnic na základě Čl. 5, bod 3:
Reprezentace může být doplněna na základě výkonnosti v roce 2020.
Rada tedy vyzývá posádky, kterých se toto případné doplnění týka, aby se pokusily
obsadit volná místa v reprezentačním týmu.

Termínová listina raftových závodů v roce 2020
● Termínová listina byla dokončena a ihned předložena předsednictvu ke schválení,
předsednictvo ji obratem schválilo.
● Termínová listina je ke stažení zde: http://bit.ly/rafty2020
● Poznámky k TL
○ Závody v Chile byly zrušeny kvůli špatné politické situaci, měly by se
uskutečnit v roce 2021. Rada bude komunikovat s IRF ohledně pozvaných
posádek na rok 2021
○ Pořadatel závodu ve Víru nedodal žádné informace, ani propozice, proto
závod rada nezařadila do kalendáře Českého poháru. Pokud se pořadatel
rozhodne pro pořádání, rada velmi ráda finančně podpoří i veřejný závod.
○ Závody na Salze
■ proběhnou zde nominační závody R6
■ rada opět vyjde maximálně vstříc rakouským pořadatelům
■ české posádky získají stejnou podporu jako v roce 2018
● 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.
■ Libor Peška byl pověřen oslovením reprezentační komise, aby
připravila/doporučila pro nominační závod odpovídající trať, na které
závod potrvá přibližně 60 minut a bude to terén odpovídající svou
obtížností nominačním závodům (stanovit start a cíl)
○ Gumotex R2 Baraka Cup 2020
■ hlavní kategorie: UMIX = junior + juniorka
■ hlavní cena pro hlavní kategorii: člun Baraka

Rozhodčí
● Rada odsouhlasila změny ve výši odměny rozhodčím na dvojnásobek, tedy 400 Kč za
jeden slalomový den a 200 Kč za jeden sprintový den (původně 200 Kč, resp. 100 Kč)

Můj Klub, evidence sportovců
● Tajemnice svazu odeslala v uplynulých dnech všem klubům informace o změnách v
Rejstříku sportu a programu Můj Klub.
● Pro jednodušší práci s rejstříky připravil Jan Vávra v aplikaci pro evidenci členů
možnost exportu seznamu členů klubu ve formátu, který požaduje MŠMT.
○ Na kartě klubu je tlačítko pro stažení souboru
○ Podrobný návod ke stažení souboru
○ Do souboru je nutné doplnit pouze rodná číslo sportovců, protože rodná čísla
svaz neeviduje a ani v budoucnu evidovat nebude
● Předsednictvo svazu rozešle členům další podrobnější informace.

Pravidla, směrnice, organizační řád
● po vyhodnocení všech námětů a připomínek pořadatelů k aplikaci a systému
elektronické evidence členů a způsobu přihlašování na závody v roce 2019 rada
raftingu:
○ upravila zadání pro úpravy aplikace elektronických přihlášek
■ posádkám, které se přihlásí k závodu po datu podání přihlášek
uvedeném v propozicích a zadaném v nastavení závodu v aplikaci,
může pořadatel účtovat vyšší startovné, maximálně však do výše
dvojnásoku obvyklého startovného
■ posádky, které se do závodu přihlásí po zahájení prezentace (výdeje
startovních čísel), budou zařazeny na poslední místo své závodní
kategorie, bude jim přiděleno poslední volné vyšší startovní číslo a
budou se závodu účastnit jako neregistrovaná posádka, tedy bez nároků
za započítání bodů do svazových soutěží
■ zástupce klubu s oprávněním přístupu do elektronické evidence
přihlášek může libovolně měnit složení přihlášené posádky až do
termínu 60 minut před zahájením prvního disciplíny závodu
○ stanovila maximální startovné pro posádky přihlášené po termínu na
dvojnásobek běžného startovného (doposud nebylo stanoveno)
○ ponechává pro rok 2020 stejnou výši startovného ve všech kategoriích jako v
roce 2019
● Z výše uvedeného především vyplývá, že pořadatel již nebude přijímat přihlášky a
provádět změny v přihláškách v průběhu prezentace, každý klub má možnost tyto
změny provádět online v reálném čase. Výjimku tvoří neregistrované posádky, jejichž
dodatečná registrace je ponechána plně na možnostech pořadatele konkrétního
závodu.
● Změnu v existující přihlášce může zástupce klubu provést online nejpozději do 60
minut před zahájením závodu
● Dojde ke změně předávání dat počtářům (pouze seznam posádek bez uvedených
jmen) a ke způsobu vyvěšování startovní a jmenné listiny

● U většiny výše uvedených změn jde jen o důsledné aplikování již existujících pravidel
a předpisů, potřebné paragrafové znění skutečných změn v pravidlech připraví Vráťa
Šembera jako podklady ke schválení na nejbližší zasedání rady.
● Podrobně bude vše vysvětleno na pravidelném setkání s pořadateli a reprezentanty,
datum včas oznámíme
● Změny v aplikaci zapracuje Jan Vávra do aplikace elektronický přihlášek nejpozději
do konce února 2020.

Ostatní rutina
● Vojtovi Zapletalovi (178, Hanace) odeslán zápis ze zasedání disciplinární komise z
října loňského roku
● Vráťovi Šemberovi zřízen zkušeným IT profesionálem centralizovaný, vysoce
zabezpečený přístup k neveřejným datovým úložištím na dedikovaných serverech
svazu, jehož součástí je automatizovaný šifrovaný systém sdílení a přeposílání
kritických informací z co-workingových skupin na libovolné telekomunikační
zařízení uživatele, které disponuje potřebnými doporučenými standardy a vyhovuje
svazovým směrnicím o nakládání s odpady.

Bude
upřesněno

Setkání s pořadateli a reprezentanty + zasedání
rady ratingu

Praha, sídlo Svazu

Dne 30. ledna 2020 vypracoval:
Jan Vávra

