
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. 11/2021

11. září 2021, Želiv - Trnávka
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

Omluveni:

Hosté: Libor Polák, Jan Novák, Adéla Koclířová, Jakub Moravec, Stanislav Hájek,
Anna Kašparová a Zdeňka Fingrová

Duplicita členů
● Rada apeluje na Předsednictvo:

Je nutné dořešit systém evidence členů (“app.svocr.cz” x “tabulky na sekretariátu”)
● Rada vyslovila znepokojení nad prací sekretariátu v této záležitosti.

Konference SVoČR
● Proběhne v sobotu 20.11.2021
● Vše podstatné je v pozvánce, případně v zápisech z Předsednictva zde
● Rada vyzývá členy: Věnujte prosím těmto dokumentům potřebnou pozornost.
● V sobotu večer, po konferenci, proběhne vyhlášení celkového pořadí ČP R4, MČR R4

a MČR R6

Ceny za ČP a MČR
● Rada odsouhlasila rozdělení cen takto:

○ Nezávodní raft Gumotex Colorado 450 získají vítězové kategorií:
ČP: muži, ženy, U23M, U23W, U19M + MČR: muži, ženy

○ vítěz ČP v kategorii veteráni získá nová raftová pádla
○ vítěz ČP v kategorii veteránky získá finanční poukázku na 3000 Kč
○ druhé a třetí místo bude oceněno poukázkou na 5000 Kč, respektive 3000 Kč
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“Veteráni” x “Masters”
● Lenka Bauerová přednesla svůj návrh na přejmenování kategorie “veteráni” na

kategorii “masters”
● Rada tento návrh s přítomnými hosty krátce diskutovala, zatím bez konkrétního

závěru.

Další agenda
● Rada apeluje na HR, ZS a ŘZ, aby své zprávy ze závodů zaslali nejpozději do konce

září na sekretariát svazu.
● Jan Vávra byl pověřen vytvořením společného úložiště pro videa.
● Libor Polák informoval o práci Martina Zvoníčka (PR a media) tento rok.
● Libor Polák nadále pokračuje v jednání s firmou Gumotex o nákupu člunů.
● Martin Procházka informoval o proběhlé inventuře majetku - Baraky, Colorada a

pádla.
● Martin Procházka byl pověřen přípravou návrhu na změnu pavouka H2H.
● Rada diskutovala otázku pořadatelství ME R4 a R6 na Lipně v roce 2022.

IRF x WRF
● Rada obdržela otevřený dopis od klubu 126 - RK Troja, viz příloha zápisu.
● Rada s přítomnými hosty diskutovala problematiku WRF x IRF
● Rada hlasováním zrušila zákaz účasti na závodech WRF, který vydala na svém

zasedání 6/2018. Rada bude účast českých posádek na závodech sledovat a případně
operativně zasáhne.

● Nadále platí, že SVoČR považuje za jedinou mezinárodní organizaci zastupující ve
světě rafting pouze IRF, které je Svaz stále členem a nic na tom nemění.

Co dál
● 21. - 24.10.2021 - Juniorské raftové soustředění Roudnice, podrobnosti zde
● Následující jednání Rady proběhne po jednání Předsednictva, které bude 1.11.2021
● 20.11.2021 - Konference SVoČR

Dne 23. září 2021 vypracoval: Libor Peška
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