
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. 3/2021

Setkání s pořadateli a reprezentanty
25. 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.

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

Nepřítomni: zástupce pořadatele z klubu 109

Omluveni:

Hosté: Kateřina Šulcová - 237, Petra Halašková - 222, Zdeňka Fingrová - 126,
Standa Hájek - 113, Jiří Irain - 050, Míra Gernát - 050, Jan Procházka - 050,
Aleš Raděj - 237, Pavel Drastich - 237, Vítězslav Ručka - 237,
Tomáš Raděj - 237, Michael Šlesingr - 222, Míša Kratochvílová - 109,
Marta Mulačová - 126, Terezie Danišová - 237, Jakub Moravec - 222

mailto:svocr@svocr.cz


Setkání s pořadateli
● Vráťa Šembera

○ stručný referát na téma My, Covid a finance
○ Informace ke změnám při vypořádávání nároků rozhodčích

● Libor Peška, komentovaná termínová listina 2021 - http://bit.ly/rafty2021
○ Všem pořadatelům

■ pošlete propozice ke schválení nejpozději 14.3.2021
○ Sázava (Martin Procházka)

■ závod bude jednodenní - sobota
○ Morava (Aleš Raděj)

■ závod bude jednodenní - sobota, nelze nyní zajistit ubytování
■ spadla silnice, při přejezdu start-cíl nyní jedna cesta trvá cca 35 minut

○ Orlice (Vráťa Šembera)
■ závody jsou připravené

○ Labe
■ za pořadatele z klubu 109 se nikdo jednání nezúčastnil

○ Troja (Lenka Bauerová)
■ termín je potvrzený, kanál rezervovaný, voda potvrzena

○ Roudnice (Jirka Irain)
■ závod bude dvoudenní, slalomy sobota, sprinty neděle

○ Vrbné (Libor Peška)
■ závod bude dvoudenní
■ nedělní sprint bude ve formátu TT+H2H - MČR

○ Vír
■ za pořadatele se nikdo nedostavil
■ podle informací pořadatel myšlenku uspořádání závodu neopouští, ale

není info z Povodí Moravy
■ závod je v termínové listině vedený zatím jako veřejný

○ Lipno (Libor Peška)
■ komplikace s termínovým krytím s MS R4 v Číně

○ Trnávka (Jan Vávra)
■ závody plánujeme dvoudenní, sobota slalomy, neděle sprinty
■ pokud situace dovolí, uděláme závod jednodenní v sobotu a večer

slavnostní ukončení sezóny
■ v krajní nouzi při nedostatku závodů můžeme provést dva závody

○ Krumlovský vodácký maraton (Libor Peška)
■ v termínové nouzi bychom v rámci závodu odjeli závod ve sjezdu

● Jan Vávra
○ upozornění na změny v pravidlech a ve směrnicích v souvislosti s podáváním

elektronických přihlášek a prováděním prezentace pořadatelem
○ požadavek Svazu na úpravu propozic ke všem závodům, je nutné zveřejnit

požadavek na dodržování všech nařízení kvůli Covid-19, viz Příloha č. 1 - text
do propozic na konci zprávy.

● Pořadatelé se s Radou shodli na formátu závodů “R2 Baraka Cup”
○ RR přislíbila zajistit dostatek člunů R2 pro závody Baraka Cupu, je nutné

vymáhat pravidla zápůjček u všech klubů
○ Přihlášky a startovní listina bude nově také elektronicky
○ Doporučený je závod podle startovní listiny a na 2 jízdy

http://bit.ly/rafty2021


Setkání s reprezentanty
● Nařízení rady k omezení účasti na závodech WRF stále trvá.
● Libor Peška

○ informace o funkci vedoucího výpravy pro rok 2021
○ vysvětlení počítání a započítávání výsledků závodů do ČP a MČR, které bylo

zveřejněno v zápisu z jednání RR 2/2021
● Martin Procházka, stručný přehled mezinárodních akcí v roce 2021
● Vráťa Šembera, informace a výzva k diskuzi k podnětu Aleše Daňka

viz zápis z minulé RR
● Aleš Raděj požádal o finanční podporu juniorských posádek U19 na ME či MS.

Společné a ostatní informace
● V roce 2021 musí proběhnout Konference. Svaz zvažuje též online variantu pro

případ omezeného pohybu osob, či cestování atp.
● RR děkuje všem pořadatelům a reprezentantům, kteří si našli čas a zúčastnili se

jednání rady, které bylo určeno speciálně jim.

http://kanoe.cz/svaz/svocr/zapisy/zapis-z-rady-raftingu-2-2021


Přílohy

Příloha č. 1 - text do propozic
Předsednictvo Svazu vodáků ČR ukládá všem pořadatelům závodů schvalovaným
Předsednictvem SVoČR, nebo Radou Raftingu, umístit do propozic níže uvedená pravidla a v
průběhu závodů zajistit jejich dodržování:

● Všichni účastníci závodu (pořadatelé, rozhodčí, závodníci, ostatní členové klubů a
další funkcionáři) jsou povinni dodržovat aktuálně platná pravidla, opatření či
nařízení, které vydává především Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR či jiné
instituce v souvislosti se šířením Covid-19. Jde o zdraví nás všech, proto
nedodržování a porušování těchto pravidel může vést až k diskvalifikaci jednotlivce či
celé posádky, či jinému kárnému potrestání orgány SVoČR.

● Pořadatel ve spolupráci se Svazem připraví v dostatečném předstihu souhrn všech
nutných opatření formou článku na svazovém Facebooku a na webu kanoe.cz, a zajistí
jeho zpřístupnění na prezentaci.

Příloha č. 2
Dvacet účastníků videokonference.

Dne 25. února 2021 vypracoval:

Jan Vávra & Rada Raftingu


