
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. 4/2021

17.3. a 1.4. 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

Omluveni:

Hosté: Standa Hájek, Honza Procházka

Vyjímečně bylo zasedání rady raftingu č. 4/2021 rozloženo do dvou jednacích dnů.

Jednání 17.3.2021
● Termínová listina

○ Libor Peška s Vráťou připraví doplňující legendu k termínové listině formou
vysvětlujícího článku.
http://kanoe.cz/rafting/terminovka-rafting

○ Závody na Sázavě opět zrušil PES Covid
● Směrnice, úpravy

○ dle rozhodnutí IRF budou juniorské kategorie na MS 2021 jednorázově jako
U20 a U24

○ RR potvrzuje stávající složení reprezentace, aktuální reprezentační sestava
může na MS jet

○ letošní domácí nominace se i nadále jede ve formátu U19 a U23
● IRF vs WRF

○ RR diskutovala vývoj na poli mezinárodního raftingu.
○ Status quo trvá, členové SVoČR se nesmějí účastnit závodů WRF, situaci

průběžně sledujeme.
● Nafukovací brána

○ Grafická podoba je víceméně hotová, konzultace alternativních návrhů
● Jednání rady bude pokračovat na Zelený čtvrtek 1.4.

mailto:svocr@svocr.cz
http://bit.ly/rafty2021
http://kanoe.cz/rafting/terminovka-rafting
http://kanoe.cz/rafting/pravidla/smernice-a-organizacni-rad-pro-zavody-raftu-pro-rok-2021


Jednání 1.4.2021

Rozpočet
● Libor Peška představil mantinely finální verze rozpočtu schváleného předsednictvem

Svazu
● RR do 11.4.2021 připraví podrobnou strukturu (Peška+Šembera)
● Diskuze nad SCM
● přesun financí z repre závodů A a B na kategorii C - pokud by v letošním roce

neproběhlo MS ani ME, budou prostředky vyčleněné na repre použity jako příspěvky
na účast na závody EP (mimo ČR).

● podpora oddílových soustředění - pokud by v letošním roce neproběhlo více
tuzemských závodů, budou prostředky vyčleněné na tyto aktivity použity jako
příspěvky na oddílová či týmová soustředění, především kvůli udržení motivace ke
sportování.

Termínová listina
● http://bit.ly/rafty2021
● Kamenice - pořadatel byl nucen závody zrušit
● Labe - v ohrožení
● Pořadatel závodů na Orlici je limitován množstvím vody a napjatým časovým

prostorem, není proto možné uspořádat na Orlici závod v kategorii R6. Orlice tedy
zůstává jen R4.

● Vzhledem k aktuální situaci a po diskuzi s pořadateli, pokud nebude v průběhu sezóny
dostatečný počet sjezdů, je možné uspořádat dodatečné sjezdy v rámci již
naplánovaných závodních víkendů ve Vrbném (přesun na Vltavu) a na Trnávce

Marketing
● Rada se shodla na konečné podobě vizuálu brány nad stupně vítězů.

Co dál
● Následující jednání rady raftingu bude v pondělí 12.4., věříme, že již budeme mít více

informací o jednání vlády s NSA a plánu na rozvolňování opatření v oblasti sportu.

Dne 1. dubna 2021 vypracoval:

Jan Vávra

http://bit.ly/rafty2021

