Z á p i s č. 11/2016
z jednání výkonného výboru Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu,
které se konalo
dne 25. 11. 2016 v Neratovicích
Přítomni: L. Novák, L. Albrecht, J. Havlík, D. Češpivová, P. Marek, L. Kölblová, Z. Nečas,
I. Starka, R. Válek
Omluveni: H. Ledvinová, L. Hořký

Program
1. Kontrola usnesení zápisu 10/2016
2. Proběhlé mistrovské soutěže
3. Různé

VV ČSVLW s velkou lítostí oznamuje, že nás navždy opustil dlouholetý člen výkonného výboru ČSVL
pan Jiří Hanus z klubu Slavoj Kostelec.

1. Kontrola usnesení zápisu č. 9/2016

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

Stav k dnešnímu 24.10. 2016:

Petra Povolná vrátila pouze část výstroje
Viktor Meisner bude v sezoně 2016 i nadále závodníkem
Václav Kolář a Marek Loudil výstroj doposud nevrátili

Stav k dnešnímu dni: Petra Povolná vrátila pouze část výstroje
--------------------------------------

10/1/16

VV ČSVLW rozhodl, že člun Skinautique 2004 (zelený) bude prodán formou nabídkového
řízení obálkovou metodou.
Člun bude prodán v současném stavu a prohlídka je možná po předběžné domluvě
s Ludvíkem Novákem. Minimální nabídková cena je 150.000,-Kč.
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VVČSVLW vyzývá zájemce o koupi, aby se dostavili s nabídkou v obálce, a to osobně dne
12.11.2016 ve 14hod do areálu WSC Neratovice, kde proběhne otevření obálek za
přítomnosti 3 členů VV ČSVLW. Nabídku je oprávněn podat pouze zástupce klubu
registrovaného v rámci ČSVLW. Podmínkou pro koupi lodě je její užívání v kupujícím
klubu minimálně po dobu 5 let.
Stav k dnešnímu dni:
Člun Skinautique 2004 (zelený) byl prodán formou nabídkového řízení obálkovou
metodou do klubu TJ Slavoj Plzeň a to za 160.000,-Kč.
Bude vypracována kupní smlouva, doplněná předávacím protokolem tak, aby člun
mohl být převeden z majetku ČSVLW do majetku SLP. Převod člunu by měl
proběhnout nejpozději do konce ledna.

2. Proběhlé mistrovské soutěže
Proběhlo MS ve wakeboardingu, kterého se zúčastnila nominovaná Veronika Holubová.
Veronika Holubová obsadila 2. místo v kategorii 30+ (Masters Ladies). Škoda je, že opět jako
v případě ME se zrovna v této kategorii zúčastnilo jen 6 závodnic, což bude mít zásadní vliv
při hodnocení závodu ze strany MŠMT. Patrik Hanes v kategorii do 15 ti let obsadil 5 místo z
18 startujících.

3. Různé

11/1/16

VV ČSVLW schválil registrační formuláře pro kluby na rok 2017, které budou rozeslány
klubům v nejbližších dnech.

11/2/16

VV ČSVLW schválil termín a místo konání volební VH ČSVLW : 17.2.2017 v Dačicích

11/3/16

VV ČSVLW schválil dotační programy I.,II.,IV. a V.

Příští jednání VV ČSVLW se koná 10.1. 2017

Zapsala: Lucie Albrecht
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