Z á p i s č. 5/2016
z jednání výkonného výboru Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu,
které se konalo
dne 1. 6. 2016 v Křenku
Přítomni: L. Novák, I. Starka, L. Albrecht, Z. Nečas, H. Ledvinová, D. Češpivová, L. Kölblová
Omluveni: R. Válek, L. Hořký, J. Havlík, P. Marek
Program
1. Kontrola usnesení zápisu 4/2016
2. Akademické mistrovství světa 2016
3. Povolení startů v zahraničí na vlastní náklady
4. Různé
1. Kontrola usnesení zápisu č. 4/2016
Všechna usnesení byla splněna.
2. Akademické mistrovství světa 2016
5/1/16

VV ČSVLW schválil účast na akademickém mistrovství světa v Japonsku v počtu 4+1
Jmenovitá nominace bude provedena na příštím jednání VV.
Pro akademické mistrovství platí stejná nominační kritéria jako pro ME a závodníci musí být
studenty VŠ.
Reprezentanti, kteří budou nominováni na akademické mistrovství světa, se nezúčastní ME a to
z důvodu časové kolize těchto dvou závodů.

3. Povolení startů v zahraničí na vlastní náklady
5/2/16

VV ČSVLW schválil na základě žádosti zástupců klubů starty na vlastní náklady pro
tyto závodníky:
SKH
Andrea Šplíchalová
24.Června Holandsko, 8-10. července Košice,Slovensko, 29-31.července
Asten,Rakousko
Petr Skyva, Marcela Skyvová
8-10. července Košice,Slovensko, 29-31.července Asten,Rakousko

SKO
Kateřina Švecová
Grand Prix Košice, 8-10.6.2016, Fischlham, 1.-3.7.2016 ,
U21 Champioships, Norsko, 21.-24.7.2016
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SKP
Kateřina Vrabcová
Fischlham, 1.-3.7.2016

5/3/16

VV ČSVLW schválil :
Žádost klubu Slavoj Kostelec o zapůjčení svazové lodi s ZERO-OFF a veškeré techniky
na závod Kostelec CUP, konaný 25.–26. června 2016.

Různé
Stanovy ČSVLW byly upraveny dle „Usnesení VH ČSVLW 2016“ a byly zaslány na Městský
soud v Praze.
---------------------------29.4. - 1.5.2016 se na Křenku konalo školení rozhodčích ve wakeboardingu.
Školení bylo vedeno 4 hvězdičkovým rozhodčím IWWF Markem Országhem.
Kurzu se zúčastnilo 12 rozhodčích ucházejících se o zvýšení stávajícího stupně či udělení
prvních hvězd.
Kompletně se udělovalo hodnocení pro kategorie rozhodčích, skórerů a asistentů organizace,
kteří jsou nezbytní pro organizování závodů.
---------------------------------------5/4/16

VV ČSVLW rozhodl o stažení veškeré výstroje (zapůjčené svazem) od závodníků, kteří
přerušili činnost v reprezentaci. A to do 26.6.2016. Výstroj je možné vrátit po dohodě
s panem Novákem do skladu na Křenku nebo si domluvit předání s panem Markem.
Jde o tyto závodníky: Viktor Meisner, Václav Kolář, Petra Povolná, Marek Loudil
---------------------------------------Pan Růžička z klubu Slavoj Kostelec požádal písemně o dovybavení Kateřiny Švecové.
VV ČSVLW se tímto požadavkem bude zabývat až bude vráceno všechno doposud zapůjčené
vybavení (uvedené v kartě závodníka), které již závodnice nepoužívá a dosud nebylo vráceno
do skladu.
----------------------------------------Ekonomka ČSVLW paní Češpivová připraví do příštího jednání smlouvy na AMČR, MČRJ a
MČR ve wakeboardingu a wakeskatingu
------------------------------------------Příští jednání VV ČSVLW se koná 28.7.2016

Zapsala: Lucie Albrecht
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