Z á p i s č. 5/2017
z jednání výkonného výboru Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu,
které se konalo
dne 10. 5. 2017 v Křenku
Přítomni: L. Novák, L. Albrecht, J. Danihelka , L. Kölblová, I. Starka, Z. Nečas, H. Ledvinová, P. Marek,
J. Tománek
Omluveni: L. Hořký, J. Havlík

Program
1. Kontrola usnesení zápisu 4/2017
2. Technika na závody
3. WG, ME, MS
4. Různé
1. Kontrola zápisu č. 4/2017
Všechna usnesení byla splněna
2. Technika na závody
Kluby KVL Slavoj Kostelec a Stehno Marine a TJ Delfín Oleksovice, SK SKI
Přelouč, KVL Stráž pod Ralskem, požádaly o zapůjčení svazové lodi a techniky na
závody .
VV ČSVLW rozhodl, že v sezoně 2017 se bude člun půjčovat následně: člun
převezme z Neratovic první pořadatel a dále si budou jednotliví pořadatelé
předávat člun mezi sebou. Součástí fyzického předání bude předání protokolu a
servisní knihy.

3. WG, ME, MEJ
Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni došlo k pozastavení dotací ze strany
poskytovatele MŠMT, rozhodl VV ČSVLW o nefinancování WORLD GAMES.
Vzhledem k výše uvedené situaci není zatím možné v této chvíli ani potvrdit účast
našich reprezentantů na ME a MS.
4. Různé
Lukáš Hořký připraví do příštího jednání VV hlasování (na stránkách ČSVLW)
o zástupci rozhodčích wakeboardingu (dle OP, bod číslo 6 – zástupce rozhodčích).
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-------------------------------------V nominačních kritériích Open v minulém zápise z VV, byl v bodě 6 omylem uveden
rok 2017.
Opravené znění :
6. Závodníci umístění do desátého místa alespoň v jedné disciplíně ranking listu EA
platného k 31.10.2016 jsou vyjmuti z podmínky účasti na výše uvedených závodech a
mohou tuto podmínku splnit účastí na libovolných třech homologovaných závodech do
31.7. 2017.
-----------------------------------Firma SAFESPORT nabízí členům ČSVLW výhodné podmínky pro nákup zboží
z jejich sortimentu (ortezy atd.) bližší informace, jak lze získat slevu bude rozeslána
klubům.

----------------------------------VV ČSVLW schválil na základě žádosti klubů start závodníků Jana Danihelky,
Hany Ledvinové a Tomáše Lízlera na ME 35+ v Římě

-----------------------------------Příští jednání VV ČSVLW se koná 14.6. 2017

Zapsala: Lucie Albrecht
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