Svaz vodáků České republiky

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

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ RADY RAFTINGU SVoČR 2/2014
Kamenný Přívoz, 30. března 2014
Přítomni:

Martin Procházka, Libor Polák, Libor Peška, Stanislav Hájek, Jan Vávra, Vratislav
Šembera
Nepřítomni: --Omluveni: Milan Znamenáček
Hosté:

1) Změna termínu a místa konání závodů ČP, MČR a nominace ve sjezdu
• Rada raftingu vzhledem ke kritické hydrologické situaci provedla změny v termínech a místě
konání závodů Českého poháru a MČR ve sjezdu takto:
Zrušené závody:
Jizera, 19.4.2014 - ČP R4, MČR jun. R4, nominace R6
Kamenice, Plavy, 26.4.2014 (sobota) – ČP R4
Kamenice, Plavy, 27.4.2014 (neděle) – ČP R4, MČR dosp. a vet. R4
Náhrada:
Vltava, Vyšší Brod, 19.4.2014 (sobota)
ČP + MČR R4 (všechny kategorie), nominace R6(muži a ženy)
Vltava, Vyšší Brod, 20.4.2014 (neděle)
ČP R4 (muži, ženy, veteráni a veteránky), nominace R6 (junioři, juniorky, veteráni a veteránky)
Pořadatelem náhradních závodů bude KV Viking Mladá Boleslav. Trať a časy závodů budou
upřesněny novými propozicemi.
• Rada raftingu si pro případ zlepšení situace na českých tocích ještě ponechává otevřenou
možnost uspořádání dalšího závodu ČP ve sjezdu, najde-li se vhodný termín, terén a pořadatel.
Takovou možností může být i uspořádání 4. závodu ČP na Kamenici v původním sobotním
termínu v případě, že by se neočekávaně zlepšil vodní stav.
• Rada raftingu věří, že závodníci a realizační týmy přijmou uvedené změny s pochopením a jako
nezbytné vzhledem k situaci.

2) Čluny R6
• Rada raftingu upozorňuje posádky, které startují v závodech R6 na fakt, že si musí zajistit člun
ve vlastní režii. Jsou 2 varianty: půjčit si člun od jiné posádky nebo si člun zajistit přímo na
sekretariátu SVoČR.

3) Následující jednání Rady raftingu
• Další jednání Rady raftingu proběhne 19.4.2014 od 17:00 hodin ve Vyšším Brodě.
Dne 1. dubna 2014 vypracoval: Vratislav Šembera

