ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A WAKEBOARDINGU
CZECH WATERSKI AND WAKEBOARD FEDERATION

ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU, Křenek, 11.10.2017
Přítomni

Omluveni

Hosté

Ludvík Novák
Hana Ledvinová
Jan Danihelka
Zdeněk Nečas
Petr Marek
Linda Kölblová

Lukáš Hořký

Jakub Tománek

Program
1)

ME, Rakousko, 20.9.-23.9.2017

2)

Start D. Odvárka na MS ve Francii

3)

Nominace na ME ve wakeboardingu a wakeskatingu

4)

Oddílové závody

5)

Kongres IWWF, Paříž, 7.9.2017

6)

Seminář rozhodčích IWWF

7)

Kontrola MŠMT

8)

Termín VH ČSVLW 2018

9)

Dotace klubům

10)

Vyúčtování MČRJ a AMČR ve vodním lyžování, MČR ve WAKEBOARDINGU

1) ME, Rakousko, 20.9.-23.9.2017
Na ME nás reprezentovali:
Adam Sedlmajer, Daniel Odvarko, Libor Hrubý,
Anna Češpivová, Kateřina Vrabcová a Martina Gerencsery
Družstvo se celkově umístilo na velmi pěkném čtvrtém místě.
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Adam Sedlmajer získal zlatou medaili v kombinaci. Gratulujeme!!!
Martina Gerencsery zajela své maximum v této sezóně a umístila se na velmi pěkném pátém
místě v trikové jízdě.
Daniel Odvárko zajel velmi pěkný výkon a umístil se na 4. místě ve slalomové jízdě.
Ostatní reprezentanti zajeli také velmi dobré výsledky.

Výkonný výbor projednal situaci, která nastala v průběhu závodu, kdy hlavní rozhodčí den po
odjetí prvních skupin ve slalomu rozhodl o povinném opakování všech závodníků u již
skončené skupiny žen ve slalomu. Jeho rozhodnutí se rozchází s předchozí rozhodovací
praxí a projednáním podobné situace na letošním semináři rozhodčích, kde se řešilo, jak
takovou situaci řešit, aby nedošlo k poškození závodníků. Na základě toho došlo k poškození
i naší závodnice K. Vrabcové, která v době rozhodnutí již měla závod odjetý a závodiště
dočasně opustila. Zástupce výboru bude podávat podnět k IWWF na změnu pravidel, která by
danou situaci řešila.
Martin Kolman se omluvil z účasti na ME a jako důvod uvedl vleklé zdravotní potíže.
Vzhledem k tomu, že toto tvrzení nedoložil žádným lékařským potvrzením a k tomu, že
několik dní po ME startoval na závodě Malibu Open (29.-30.9.), rozhodl VV ČSVLW, že tuto
omluvu neuzná.
VV rozhodl požadovat po Martinu Kolmanovi úhradu marně vyložených nákladů ve
výši 4989,- Kč (startovné) a ekvivalent 300 USD (storno poplatek letenky) .Zbývající
částka 1358 USD je ve formě kreditu u letecké společnosti, bude také uhrazena na
účet CWWF a závodník je může využít soukromě.
Na celkovou částku 44.153,-Kč bude Martinovi vystavena faktura.

2) Start D. Odvárka na MS ve Francii
Delfín Oleksovice na minulém jednání požádal o plné financování účasti Daniela Odvárka na
MS ve Francii. VV ČSVLW rozhodl o proplacení nákladů, a to vzhledem k tomu, že svaz již
obdržel finanční plnění z programu V. MŠMT.

3) Nominace na ME ve wakeboardingu a wakeskatingu
Egypt, El Gouna, 25.11.- 2.12.2017
Water sports club požádal o projednání možnosti financování výjezdu Veroniky Holubové na
ME ve wakeboardingu v kategorii Open, současně se startem v kategorii masters.
Tento výjezd nebude financován, neboť závodnice nesplnila nominační kritéria.
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4) Oddílové závody
Water Sports Club požádal o uznání oddílového závodu (podmínky financování), který se
konal až 1.10.2017, a to z důvodu spadlého sloupu u vleku a jeho komplikované opravy. Tato
skutečnost byla klubem doložena.
VV ČSVLW tento, klubem řádně doložený důvod, přijal a oddílový závod uznal.

5) Kongres IWWF, Paříž, 7.9.2017
Lukáš Hořký se zúčastnil kongresu IWWF v Paříži.
VV ČSVLW schválil částečné proplacení nákladů na tuto cestu ve výši 180 EUR.
Na programu kongresu byla:
- volba nového prezidenta IWWF - byl zvolen Jose Priego, Kuno Ritshard byl zvolen emeritním
prezidentem
- účast na olympijských hrách. Nově jsou pravidla taková, že byly zrušeny ukázkové sporty
nominované ze strany MOV. Pořadatelské město má ale možnost vybrat dva sporty, které
budou do programu zařazeny. V roce 2024 bude pořadatelem Paříž. Patrice Martin byl
pověřen jednáním s francouzským OV o zařazení jedné disciplíny VL nebo WB do programu.
Mimo program Lukáš na kongresu řešil označení našich závodišť (rozdělení Mělic na dvě) a
naše případné pořádání mezinárodního semináře rozhodčích.

6) Seminář rozhodčích IWWF
Výbor pověřil Lukáše Hořkého, aby u IWWF nezávazně poptal podmínky pořádání školení
mezinárodních rozhodčích v Praze na jaře 2018.

7) Kontrola MŠMT
J. Danihelka informoval výbor o průběhu kontroly využití dotací z programů MŠMT, která byla
iniciována na základě písemného oznámení ze strany konkrétní osoby. Zástupcům MŠMT
byly předloženy veškeré podklady, které byly ke kontrole požadovány a byly jim také
poskytnuty všechny požadované informace .
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8) Termín VH ČSVLW 2018
Valná hromada ČSVLW se bude konat 16.2.2018
Další potřebné informace budou zveřejněny v následujících měsících.

9) Dotace klubům
Byly schváleny dotace klubům za Český pohár a pořádání závodů s tím, že tyto dotace budou
poníženy o předpokládaný homologační poplatek 5.500,-Kč.
Další část dotací bude schválena na příštím jednání VV.

10) Vyúčtování MČRJ a AMČR ve vodním lyžování, MČR ve
WAKEBOARDINGU
Pořádající kluby (WSN, SLP, WSC) předložily faktury, které byly schváleny.

Zapsala Lucie Albrecht
.
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