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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ RADY RAFTINGU  SVoČR  5/2017 

Roudnice nad Labem, 9. září 2017 
 

 

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

Znamenáček, Vratislav Šembera 

Nepřítomni: --- 

Omluveni:  --- 

Hosté: --- 

 

 

 

1) BaracaCup 

 
 Rada konstatovala, že vzhledem ke zvýšení zájmu o doplňkové závody R2 (tzv. BaracaCup) 

bude pro následující závodní období potřeba ukotvit průběh těchto závodů do Organizačního 

řádu. 

 V organizačním řádu budou také stanoveny povinnosti klubů, které mají svazové Baracy 

propůjčeny – povinný dovoz na určené závody, příprava lodí před startem atd.  

 

 

2) Závodní problematika 

 
 Rada diskutovala problematiku množících se pozdních nástupů posádek ke startům (a 

přidělování, resp. nepřidělování náhradních startovních intervalů).  

 Rada připraví změnu Pravidel tak, aby důvody, za nichž je možno náhradní interval přidělit, 

byly taxativně vymezeny, popřípadě aby bylo přidělování náhradních intervalů zakázáno. 

 Rada diskutovala problematiku včasnosti podávání přihlášek k závodu. V této souvislosti 

Rada navrhuje Předsednictvu zadat výběrové řízení na tvorbu elektronické evidence členů. 

Specifikaci požadavků na evidenci provedou Jan Vávra a Libor Peška. 

 

 

3) Povinnosti pořadatele závodů 

 
 Rada diskutovala organizační kvalitu závodů ČP a konstatovala, že je nutné zvýšit formální 

úroveň závěrečných ceremoniálů (vyhlašování výsledků).   

 Rada v této souvislosti počínaje nastávajícím závodním obdobím nařídí organizátorům 

povinnost ozvučení ceremoniálu a zajištění stupňů vítězů (alespoň ve stylizovaném 

provedení). Povinnost bude zakotvena v Organizačním řádu. 
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4) Volební Konference SVoČR v Želivi 

 
 Pro hodnocení uplynulého čtyřletého volebního období si jednotliví členové Rady raftingu 

připraví diskuzní příspěvky následovně: 

 Libor Polák – souhrnné vystoupení za radu,  

 Libor Peška – problematika reprezentace, statistika účastí a úspěchů, kvalita komunikace 

mezi radou a reprezentanty, 

 Vráťa Šembera – problematika přípravy juniorů, problematika Pravidel raftingu, 

problematika rozhodcovského sboru, 

 Martin Procházka – problematika vztahu SVoČR a IRF. 

 Pro vyhlášení ČP 2017 v rámci večera po konferenci Rada připraví ceny a ocenění ve stejném 

rozsahu a kvalitě jako v minulém roce. 

 Rada raftingu děkuje sama sobě a svým členům za práci, kterou v právě končícím volebním 

období odvedli pro slávu a zdar našeho sportu. Každý člen rady osobně poděkuje ostatním 

členům podáním ruky a hlubokou poklonou. Schéma a minutáž, dle kterých poděkování bude 

probíhat, je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

5) Následující jednání Rady raftingu 

 
 Následující jednání Rady raftingu proběhne bezprostředně po ukončení Konference SVoČR 

v Želivi. Ale to už bude jiná rada, po nás přijde jiný sekáč… Čas jednání bude upřesněn. 

 

 

Dne 11. září 2017 vypracoval: 

Vratislav Šembera 


