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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ RADY RAFTINGU  SVoČR  4/2017 

Praha – České Vrbné 12. srpna 2017 
 

 

Přítomni: Libor Polák, Vladimír Raška, Jan Vávra, Martin Procházka, Libor Peška, 

Vratislav Šembera 

Nepřítomni: Milan Znamenáček 

Omluveni:   
Hosté: Jan Novák (Kontrolní komise SVoČR), Jeroným Táborský (Předseda SVoČR), 

Ondra Procházka (syn) a Víteček (syn) 

 

 

 

 

1) Dotace z programu 5 MŠMT 

 
 Libor Polák informoval, že proběhla alokace původně pozastavených prostředků z Programu 

5 MŠMT na účet Svazu. 

 

 

2) Souhlas s účastí rozhodčí na MS 2017 v Japonsku 

 
 Rada souhlasí s účastí Zuzany Řehulkové jako dobrovolné rozhodčí na MS 2017 v Japonsku 

(bez finanční podpory SVoČR).  

 

 

3) Protest proti rozhodnutí orgánů IRF 

 
 Rada diskutovala další postup v kauze tzv. generálního protestu proti nespravedlivé 

penalizace české posádky žen v úvodní rozjížďce H2H na ME v Gruzii. Orgány IRF náš 

generální protest zamítly.  

 Rada raftingu nesouhlasí s vyjádřením IRF. Rada nadále trvá na tom, že podání protestu 

vedením svazu bylo nanejvýš oprávněné, stejně jako na názoru, že jury závodu poškodila 

českou posádku prokazatelně v rozporu s Pravidly. 

 Rada odešle nesouhlasný dopis s požadavkem, aby orgány IRF přiznaly logiku protestu a 

nekompetentnost svého rozhodnutí. V dopise se současně vzdá požadavku na zpětnou změnu 

výsledků závodu. Úkol: Martin Procházka, Jan Vávra 
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4) Potvrzení termínu Konference SVoČR 

 
 Rada raftingu stahuje svoji žádost na změnu termínu konání Konference SVoČR adresovanou  

Předsednictvu SVoČR (viz Zápis 3/2017 z 6.6.2017).  

 Rada považuje termín 4. 11. 2017 za vhodný. 

 

 

5) Vztah GUMOTEX - IRF 

 
 Libor Polák informoval Radu, že generální sponzor Svazu, firma GUMOTEX a.s., přijala 

pozvání k prezentaci své nabídky stát se výhradním dodavatelem IRF pro budoucí závody MS 

a ME. Nabídka bude prezentována v rámci MS 2017 v Japonsku. 

 
 

6) Kandidatura do orgánů IRF 

 
 Rada upozorňuje, že zájemci o kandidaturu do orgánů IRF musí dodat nejpozději 5 týdnů 

před konáním Konference IRF na sekretariát IRF svůj životopis. 

 Rada bude diskutovat svého kandidáta do zmíněných orgánů a vyzývá případné zájemce o 

sdělení svého zájmu Radě.  

 

 

7) Optimalizace časového rozvrhu závodů ČP 

 
 Rada vzala na vědomí informaci Vratislava Šembery o požadavku rozhodčích na zkrácení 

časového zatížení při závodech ČP ve slalomu. 

 Rada se bude požadavkem zabývat a předloží návrhy na řešení. 

 

 

8) Následující jednání Rady raftingu 

 
 Následující jednání Rady raftingu proběhne v rámci závodu ČP v Roudnici. Čas jednání bude 

upřesněn. 

 

 

Dne 14. srpna 2017 vypracoval: 

Vratislav Šembera 


