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. 6/2020
Loučovice, 30.08.2020
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, Martin Procházka, Lenka Bauerová

Nepřítomní:
Omluveni:

Jan Vávra

Hosté:

Libor Polák

Český pohár a MČR 2020
● Rada konstatovala úspěšný rozjezd náhradních termínů závodní sezóny 2020 i v
nelehkých podmínkách nejistoty okolo covid epidemie.
● Rada upřímně děkuje pořadatelům doposud proběhlých závodů ČP a MČR za obětavý
přístup k organizaci v tomto nelehkém a nejistém období.

Termínovka 2020
● Rada schválila změnu v propozicích závěrečného závodu sezony na Trnávce:
kompletní závody ČP se odehrají v sobotu, závěrečné vyhlášení Českého poháru 2020
proběhne v sobotu večer, v neděli bude USD Trnávka k dispozici pro volný trénink.
● Rada dodatečně schválila propozice závodu ČP v Roudnici na Labem předložené
klubem 109 Prostějov.

Rozpočet 2020
● Rada projednala úpravy rozpočtu dle aktuální situace v dotačních titulech a
programech MŠMT a dle aktuálních možností jejich čerpání.
● Rada se obeznámila se stavem příjmů z výše uvedených titulů a diskutovala možnosti
čerpání výdajové stránky rozpočtu.
● Rada se shodla na konzervativní strategii čerpání, při níž se pokusí co nejvíce
prostředků určených na letošní (bohužel okleštěnou) sezónu použít ve prospěch
zkvalitnění podmínek pro závodění a přípravu sportovců s přesahem do následujících
závodních období.
● Ve smyslu výše uvedeného se rada pokusí z prostředků pro rok 2020 pořídit zejména:
1) Materiál pro důstojné vyhlašování výsledků ČP a kvalitní propagaci svazu
během něj
- nafukovací stěna - zajistí Vráťa, Libor Polák
- nafukovací oblouk - zajistí Vráťa, Libor Polák
- kvalitní stupně vítězů (plast ) - zajistí Šamp
- prostředky pro ozvučení sportoviště (při vyhlašování výsledků závodů) zajistí Šamp
2) Prostředky na podporu činnosti klubů
- podpora klubů v práci s mládeží (dle systému představeného na podzim
2019, založeného na kritériích - počet dětí v klubu, počet tréninkových
jednotek, účast na závodech)
- příspěvek na zimní soustředění mládeže
3) Prostředky na podporu reprezentace
- příspěvek na soustředění reprezentačních posádek v roce 2020
- nákup reprezentačních trik a trik na propagaci svazu - zajistí Libor Polák
ve spolupráci s vedoucím reprezentačních výprav
- nákup kamer GoPro
- nákup kvalitních vysílaček - zajistí Libor Polák ve spolupráci s vedoucím
reprezentačních výprav
4) Prostředky na nákup sportovního materiálu pro činnost svazu
- nákup člunů Gumotex
- nákup kompozitových pádel
Poznámka: Výši částek určených na jednotlivé položky bude Rada
upřesňovat na základě aktuálního čerpání rozpočtu a aktualizace jeho
příjmů.

Soustředění juniorů 2020
● Vráťa Šembera informoval Radu o plánovaném svazovém soustředění juniorů v
Roudnici nad Labem.
● Termín přibližně v 2. polovině října - upřesníme na základě covidové situace vzniklé
po nástupu dětí do školy.

Běžná rutina
● Rada odsouhlasila výši spoluúčasti juniorských reprezentantů na dovybavení
reprezentačním ošacením takto:
- sportovec nově zařazený do reprezentace - 0 %
- doplnění výstroje opotřebované běžným užíváním či ztracené - 33 %
- doplnění výstroje prošustrované nezodpovědností sportovce - 100 %
- pořízení výstroje fanouškům- nečlenům reprezentace - 100 %
● Rada vzala na vědomí doplnění výstroje aktivních rozhodčích svazu těmito prvky:
- péřová vesta s logy svazu
- batoh OXELO s logy svazu

Následující jednání Rady
● 26. 9. 2020 v rámci závodu na Trnávce. Čas bude upřesněn.

Dne 2. září 2020 vypracoval:
Vratislav Šembera

