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U Pergamenky 3, PRAHA 7, 170 00
tel./fax: 266 722 223, e-mail: svocr@svocr.cz

Zpráva ze zasedání Rady
raftingu SVoČR č. 3/2022

Setkání s pořadateli a reprezentanty

Online, 28. 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: Vratislav Šembera, Martin Procházka, Jan Vávra a Libor Peška

Nepřítomni: -

Omluveni: Anna Kašparová, Zbyněk Netopil

Hosté: Ester Konečná, Michael Šlesingr, Anna Cundrlová, Kateřina Šulcová,
Ondřej Ježek, Terezie Danišová, Veronika Kučerová, Vítězslav Ručka,
Zdeňka Fingrová, Aleš Raděj, Michaela Kratochvílová, Tomáš Fajt, Vojta
Zapletal, Filip Jnlínek, Pavel Drastich, Dominik Pěček, Šárka Pilská, Jan
Pilský a Lenka Bauerová

Setkání s pořadateli
● Představeny změny pravidel - viz kanoe.cz

○ info od pořadatelů k Radě do konce listopadu (namísto října)
○ nové kategorie: R4 mix, R2
○ přejmenování kategorie “Veteráni” na “Masters”
○ členské průkazy - pořadatel

● Termínová listina - https://bit.ly/rafty2022
○ MČR R4 mix slalom a MČR R4 mix sprint proběhne v Českém Vrbném

● Rada raftingu schválila - viz kanoe.cz
○ Směrnice pro závody raftů pro rok 2022
○ Organizační řád závodů v raftingu 2022

● EEČ
○ letos bude v systému automatizovaný žebříček
○ nutné doplnit rodná čísla do evidence

mailto:svocr@svocr.cz
https://kanoe.cz/rafting/pravidla/pravidla-raftovych-zavodu-2022
https://bit.ly/rafty2022
https://kanoe.cz/rafting/pravidla/smernice-a-organizacni-rad-pro-zavody-raftu-pro-rok-2022


Setkání s reprezentanty
● Představení vedoucí repre výpravy pro rok 2022 - Zdeňka Fingrová z klubu 126
● IRF x WRF, diskuze
○ účast posádek na závodech WRF musí potvrdit svaz
○ pro nominaci posádek na závody WRF platí stejná pravidla jako pro závody IRF
○ Rada pověřila Zdeňku Fingrovou k tomu, aby vedla komunikaci s WRF vedoucí k

účasti juniorských posádek na MS WRF v Kosovu.
● Hledáme nástupce Alfa do komise sportovců - viz web IRF

Rada aktivně vyzývá všechny sportovce ke kandidatuře do komise sportovců.
● Rozpočet reprezentace, představení a komentář
● Podali jsme BID ME 2023 R4 + R6

Diskuze
● Rada schválila návrh rozpočtu pro rok 2022
● Prohlášení NSA k účasti RUS a BLR sportovců na mezinárodních akcích.
● Rada vyzývá Předsednictvo k odeslání otevřeného dopisu IRF kvůli účasti RUS a

BLR sportovců na mezinárodních akcích.
● Účast/neúčast reprezentantů ČR na MS R4 v Bosně zároveň s ruskými sportovci.

26.3. Konečně zase závody! Sázava

jaro 2022 školení trenérů Praha

Dne 28. února 2022 vypracoval:

Jan Vávra

https://www.internationalrafting.com/2022/02/2022-athletes-commission/

