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 3/2017
Praha – Trója 3. června 2017
Přítomni:

Libor Polák, Milan Znamenáček, Vladimír Raška, Jan Vávra, Martin Procházka,
Vratislav Šembera

Nepřítomni:
Omluveni: Libor Peška
Hosté:
Stanislav Hájek (Kontrolní komise SVoČR)

1) Poděkování reprezentantům ČR
 Rada raftingu děkuje reprezentantům České republiky v raftingu za skvělé výsledky na ME a
MEJ 2017 v Gruzii (Borjomi).
 Oficiální poděkování proběhne v rámci večerního kulturního programu po svazové konferenci
na podzim 2017.

2) Informace o průběhu závodu ME v Gruzii
 Rada diskutovala průběh závodů ME v Gruzii. Konstatovala špatnou úroveň organizace a
nevhodné způsoby komunikace organizátora s jednotlivými národními výpravami (FB apod.).
 Rada projednala podání tzv. generálního protestu proti nespravedlivé penalizace české
posádky žen v úvodní rozjížďce H2H. Konstatovala, že podání protestu vedením svazu po
návratu české výpravy z ME bylo nanejvýš oprávněné, protože jury závodu poškodila českou
posádku prokazatelně v rozporu s Pravidly.

3) Návrh na změnu termínu Konference SVoČR
 Rada raftingu žádá Předsednictvo SVoČR o revizi svého rozhodnutí ze dne 9.5.2017, kterým
stanovilo termín konání Konference SVoČR na 4. 11. 2017.
 Rada navrhuje nový termín konference SVoČR na 25. 11. 2017. Důvodem změny je
skutečnost, že původní termín je v kolizi s předmistrovským závodem v Argentině (před MS
2018), na němž lze očekávat účast významné části české reprezentace.

4) Zástupce SVoČR na jednání kongresu IRF v Japonsku
 Rada pověřila Stanislava Hájka zastupováním svazu na kongresu IRF v rámci MS 2017 v
Japonsku
 Rada diskutovala také problematiku vytvoření funkce vedoucího výpravy české reprezentace
na MS 2017 v Japonsku. V této věci zatím nedošlo ke shodě a pro MS funkce vedoucího
výpravy nebude zřízena.

5) Následující jednání Rady raftingu
 Následující jednání Rady raftingu proběhne v rámci závodu ČP v Českém Vrbném. Čas
jednání bude upřesněn.
Dne 6. června 2017 vypracoval:
Vratislav Šembera

