
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. 2/2023
Setkání s pořadateli závodů

20. února 2023
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, Jan Vávra, Martin Procházka, Anička
Kašparová

Nepřítomní:

Omluveni:

Hosté: Jan Procházka, Jiří Irain, Hana Heralová, Milan Znamenáček, David
Lisický, Lenka Bauerová, Míra Gernát

RR důrazně vyzývá všechny pořadatele, kteří tak ještě neučinili,
aby odeslali propozice svých závodů na rada.raftingu@svocr.cz!

Repre soustředění v Českém Vrbném
● Termín 3. - 6. srpna 2023
● Program soustředění je zcela v režii jednotlivých posádek, není nijak centrálně

organizován
● Svaz zajistí vodu a brány na trati
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Směrnice, Organizační řád
● RR schválila znění Směrnic a Organizačního řádu pro rok 2023
● RR vzala na vědomí změny v pravidlech pro rok 2023 a předkládá změny k

odsouhlasení Předsednictvu
● RR schválila nominaci rozhodčích a zástupců svazu na závody v roce 2023
● Vybrané změny

○ Organizační řád: Stravování a občerstvení rozhodčích a závodníků
■ RR pro rok 2023 ruší povinnost pořadatele slalomových a sprintových

závodů zajistit jídlo a pití pro závodníky
■ Povinnost zajistit pití pro závodníky při sjezdech nadále zůstává
■ Povinnost pořadatele zajistit jídlo, nebo poskytnout příspěvek na jídlo,

rozhodčím zůstává, příspěvek se navíc zvyšuje ze 100 Kč
na 200 Kč/osoba/den

○ Pravidla: Dosavadní Pravidla jsou přejmenována na “Pravidla a soutěžní řád
raftingu”

■ Nová verze “Pravidel a soutěžního řádu raftingu” jsou k nahlédnutí
zde.

Rozpočet
● RR schválila zásady rozpočtování pro rok 2023, nikoliv rozpočet, protože stále

neznáme výši příjmů pro rok 2023, jednání probíhají
○ bude se rozpočtovat ve stejné výši, jaká byla účtována minulý rok
○ předpokládáme úspory, máme méně závodů proti loňsku

Závody, termínová listina
● Platná verze termínové listiny
● Změna v kategorii U19:

○ místo závodů na Sázavě pojedou své závody na spodní Kamenici
○ druhý slalomový a sprintový závod pojedou v neděli v rámci EP v Čunovu

● Po složitém kompromisním jednání mezi pořadateli a reprezentanty
○ Nominační sjezd R6 - Salza
○ Náhradní sjezd R4 za Salzu bude na Trnávce v červnovém termínu

slalomových závodů
○ MČR hlídek - Roudnice nad Labem
○ MČR ve slalomu a sprintu - Trnávka

● zajistí časomíru na všechny závody v roce 2023, včetněVratislav Šembera
Mistrovství Evropy.

● Info od pořadatele závodů v Augsburgu - květnový termín zrušen, pořadatel uvažuje o
podzimním termínu

● IRF vyjednává o pořádání mezinárodního závodu v Číně, ještě v roce 2022

mailto:vratislav.sembera@svocr.cz
https://www.kanoe.cz/rafting/pravidla/pravidla-raftovych-zavodu-2023
https://bit.ly/rafty2023


Ostatní
● RR se zabývala žádostí Jana Šťastného z klubu 109 o účast posádky U19 M na ME v

případě, že se uvolní místo jiné posádky a konstatovala, že jde o standardní postup, ke
kterému bude přistoupeno při splnění vstupních podmínek.

● Rada připomíná reprezentačním posádkám termín 1.3.2023, do kterého je třeba sdělit,
zda bude posádka startovat na ME či nikoli.

● Termíny juniorských soustředění budou upřesněny

Následující jednání Rady
● Pondělí 20. března 2023 v 16:00 - v sídle Svazu a online

Dne 20. února 2023 vypracoval:

Jan Vávra


