
 
 

Zpráva ze zasedání Rady raftingu 
SVoČR č. 2/2021 

22. února 2021 
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. 

 
 

  

 

Svaz vodáků České republiky 
RADA RAFTINGU SVoČR 
 
U Pergamenky 3, PRAHA 7, 170 00 

tel./fax: 266 722 223, e-mail: svocr@svocr.cz  

Přítomni: Vráťa Šembera, Martin Procházka, Libor Peška, Lenka Bauerová, Honza Vávra 

Nepřítomní:  

Omluveni:  

Hosté: Libor Polák 

mailto:svocr@svocr.cz


 

Termínová listina 2021 a organizace závodů 
● Rada zpřesňovala předběžnou termínovou listinu pro rok 2021: https://bit.ly/rafty2021 
● RR nemá od posledního zasedání žádné nové informace o MS/ME v roce 2021. 
● Martin Procházka osloví IRF s žádostí o sdělení alespoň přibližného období, kdy padne rozhodnutí 

o plánovaném MS R4 v Číně 
● RR schválila Směrnice pro závodění a Organizační řád pro rok 2021, níže uvádíme zásadní body 

○ Do celkového pořadí ČP (a tedy nominace R4) se budou započítávat výsledky ze závodů 
takto: 

■ Je ponecháno pravidlo o započítávání výsledků z N-1 závodů, kde N je počet 
uskutečněných závodů v disciplíně. Jelikož reálně hrozí, že N nebudou alespoň 3 a 
vyhlášení reprezentace by nebylo dle pravidel, je nutné mírně upravit pravidla 
raftových závodů pro rok 2021 

■ Stanovení čísla N 
● Jelikož je pravděpodobné, že se i přes veškerou snahu pořadatelů 

neuskuteční všechny plánované závody, bude N počet závodů v disciplíně, 
ve které proběhl nejnižší počet závodů 

● pokud N bude 1, započítá se jeden závod 
■ Pokud  v některé disciplíně neproběhne alespoň jeden závod, bude vyhlášen pouze 

ČP (nebude však nominační)  
■ při rovnosti bodů rozhodne o pořadí ČP celkové pořadí kombinace v MČR 
■ Pokud nebude možné ustanovit nominaci ani podle výsledků MČR, rozhodne o ní 

předsednictvo SVoČR. 
○ Nominace R6 bude stanovena dle výsledků dvou závodů v každé disciplíně (2+2+2) 

■ nepodaří-li se uskutečnit dva závody v každé disciplíně, do výsledků se započítá 
lepší výsledek z odjetých závodů v disciplíně (1+1+1) 

■ nominace tedy může být vyhlášena i na základě jednoho závodu v každé disciplíně, 
musí se však uskutečnit alespoň jeden závod v každé disciplíně 

■ při rovnosti bodů rozhodne o pořadí v nominaci celkové pořadí v kombinaci MČR. 
■ Pokud nebude možné ustanovit nominaci ani podle výsledků MČR, rozhodne o ní 

předsednictvo SVoČR. 
● Závod ve sprintu v Českém Vrbném se letos uskuteční v rámci MČR ve formátu TT+H2H 
● Závod R2 bude pod oficiálním názvem “R2 Baraka Cup”, další přívlastek si k názvu může každý 

pořadatel doplnit sám. 
○ Hlavní kategorie bude U-mix (juniorský mix do 23 let) 

● RR uvádí v termínové listině také alternativní termíny pro závody pro případ, kdy nebude možné 
uskutečnit původně plánované závody 

○ Náhradními termíny pro R4 jsou druhé závody ve sjezdu na Kamenici a na Lipně, kriticky 
v rámci Krumlovského vodáckého maratonu, ve slalomu a sprintu pak druhý závod na 
Trnávce 

○ Náhradní termín pro R6 jsou závody na Lipně 
● Rada odsouhlasila startovné pro rok 2021 ve stejné výši jako minulý rok,  

tedy 300 Kč / závod R4 a 400 Kč / závod R6.  
Rada zváží, zda bude startovné hradit za posádky Svaz stejně jako minulý rok, jakmile bude 
známa výše příspěvků od NSA 

  

https://bit.ly/rafty2021


 

Setkání s reprezentanty a pořadateli  
● Připomínáme, že setkání proběhne 25. února online, všem reprezentantům a pořadatelům již byly 

odeslány podklady a odkazy na virtuální konferenční hovor. Pokud se k vám pozvánka nedostala, 
kontaktujte neprodleně Libora Pešku libor.peska@svocr.cz 

● Jednání bude rozděleno na dvě části, zvlášť pořadatelé (od 18:00), zvlášť reprezentace (od 19:00). 
● Jednání je jako všechna ostatní jednání rady veřejné, chcete-li se zúčastnit, ač nejste pořadatel či 

reprezentant, pošlete e-mail na adresu lenka.bauerova@svocr.cz 

Ostatní agenda 
● Rada vyzývá komisi rozhodčích ke včasné nominaci hlavního rozhodčího a zástupce svazu pro 

letošní závody 
● Rada předkládá k veřejné diskuzi podnět Aleše Daňka (klub 109 Prostějov).  

Týká se počtu náhradníků v nominaci R4. Podnět je přílohou tohoto zápisu. 
○ Vzhledem k tomu, že počet náhradníků stanovila konference svazu (nejvyšší orgán 

SVoČR), nepovažuje rada za možné stávající stav měnit. Nejbližší konference se bude 
konat na podzim 2021. 

● Rada připraví podklady pro novou smlouvu se svazovým fotografem. 
● Rada se zabývala přípravou podkladů na setkání s pořadateli a reprezentanty, kde budou 

diskutovány zejména tyto bloky 
○ časový program jednotlivých víkendů 
○ podrobný komentář ke startovní listině pro rok 2021 
○ vypořádávání pořadatelských nároků 
○ péče o rozhodčí 
○ pravidla práce s elektronickou evidencí přihlášek a přihlašování obecně 
○ povinnosti pořadatele z hlediska tématu Covid-19 

 
 

 
 

Dne 22. února 2021 vypracoval: 

Jan Vávra 

 

25.2.21 
18:00 

Virtuální setkání s pořadateli letošních závodů  

25.2.21 
19:00 

Virtuální setkání s reprezentanty  
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