
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. 2/2022

Online, 21. února 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, Lenka Bauerová a Jiří Irain ml.

Závody
● Termínová listina

○ Schválená termínová listina
○ Připraven je koncept 5+5+5
○ Závody na Moravě - budeme řešit v průběhu sezóny s pořadatelem tak, aby

byla všeobecná vzájemná spokojenost na straně Rady, závodníků i pořadatele
○ U19 závody ve sjezdu na Lipně 2x

● Pravidla, směrnice, OŘ
○ Finalizujeme OŘ a Směrnice
○ R2, nová kategorie přímo do pravidel
○ R4 Mix, nová kategorie přímo do pravidel. Zatím budou závody vypisovány

jako veřejné, nebudou v seriálu ČP.
Najde-li se pořadatel, může být MČR
V roce 2022 proběhne MČR R4 Mix ve slalomu v Českém Vrbném

● Hendikepovaní sportovci
○ připravujeme

● Finální výzva všem pořadatelům - propozice zašlete na “rada.raftingu@svocr.cz”
nejpozději do konce února!
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Reprezentace
● Rada ratingu jmenovala do funkce vedoucího reprezentační výpravy pro rok 2022

Zdeňku Fingrovou z klubu 126. Rada tímto děkuje i druhému zájemci o tuto pozici,
Davidovi Lisickému z klubu 109.

● Kromě U19Ž máme pro rok 2022 v reprezentaci obsazené všechny kategorie

BID 2023
● Příprava kandidatury na Mistrovství Evropy R4, R6 v České republice
● Standa Hájek:

“Vidím nabídku jako precizně připravenou, odpovídající dnešní době a situaci.”
● Máme připravené kompletně zpracované podklady k podání kandidatury

Edit: Dne 23.2.2022 byla nabídka odeslána.

Svaz
● Rozpočet

○ Diskuze na téma úhrady startovného za posádky Svazem, vrátíme se k
předcovidové praxi - startovné opět budou hradit kluby/posádky na místě
pořadateli

○ RR navýšila maximální doporučené startovné pro závody R4 na 400,- a R6 na
500,- Kč závod/posádka. Změna bude vyhlášena v platném organizačním řádu.

● Setkání s pořadateli a s reprezentanty
○ Tradiční setkání proběhne 28.2.2022 od 17:30 online.

28.2. 17:30 Setkání s reprezentanty a pořadateli Virtuálně

jaro 2022 školení trenérů Praha

Dne 21. února 2022 vypracoval:

Jan Vávra


