
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. 1/2022

Online, 31. ledna 2022
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, Anička Kašparová, Martin Procházka, Jan
Vávra

Nepřítomní:

Omluveni:

Hosté: Jan Procházka, Vojta Zapletal, Lenka Bauerová, Zdeňka Fingrová, Michael
Šlesingr

Závody
● Termínová listina

○ Téměř finální termínová listina
○ Závody v Čunovu jsou potvrzené pořadatelem v termínu 21. - 22.5.2022
○ Pro případ špatné covidové situace máme připravené náhradní závody.
○ V termínové listině je 5 závodů v každé disciplíně, jeden se do celkových

výsledků ČP škrtá. V případě nestejného počtu závodů v disciplínách kvůli
C19 (lockdown a pod.) zvedneme počet škrtajících se závodů, stejně jako loni.

● Mezinárodní závody
○ Zatím nejsou žádné informace z IRF
○ Stále a dále nabízíme IRF uspořádání závodů 2023, MS/ME, R4+R6

dohromady. Martin Procházka bude v tomto směru dále komunikovat s IRF.
○ Rada velice děkuje Zdeňce Fingrové za pečlivý a kvalitní rozbor na téma: “Co

obnáší přihlásit se na závody WRF”.
Rada bere rozbor na vědomí a vyzývá klub RK Troja k dalším krokům.

● Vedoucí reprezentační výpravy
○ Rada vybírá ze dvou kvalitních kandidátů - David Lisický a Zdeňka Fingrová.

● Výzva všem pořadatelům - propozice zašlete nejpozději do konce února!

mailto:svocr@svocr.cz
https://bit.ly/rafty2022


Svaz
● Setkání s pořadateli a s reprezentanty

○ Tradiční setkání proběhne 28.2.2022, pravděpodobně online. Čas upřesníme.
○ Máme nabídku společné autobusové dopravy do Bosny. Bude zájem?

Probereme na setkání s repre.
● Komise rozhodčích

○ Rada bere na vědomí navrhované složení Komise rozhodčích a předkládá
Předsednictvu ke schválení

■ Miroslav Gernát, klub 050 - předseda
■ Vladimír Raška, klub 147
■ Alena Přikrylová, klub 147
■ Jiří Brožík, klub 234
■ Jan Novák, klub 025

○ Jako první úkol musí KR urychleně řešit nominaci rozhodčích na MS R4 v
Bosně.

● Na přípravě Směrnic a Organizačního řádu bude místo Lenky pracovat Anička
Kašparová

21.2. 17:30 Zasedání RR 2/2022 Virtuálně

28.2. Setkání s reprezentanty a pořadateli Virtuálně

jaro 2022 školení trenérů Praha

Dne 31. ledna 2022 vypracoval:

Jan Vávra


