Z á p i s č. 6/2017
z jednání výkonného výboru Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu,
které se konalo
dne 14. 6. 2017 v Křenku
Přítomni: L. Novák, L. Albrecht, J. Danihelka , L. Kölblová, I. Starka, Z. Nečas, H. Ledvinová, P. Marek,
J. Tománek, L. Hořký
Omluveni: J. Havlík

Program
1. Kontrola usnesení zápisu 5/2017
2. Technika na závody
3. MS, ME, MEJ
4. Různé
1. Kontrola zápisu č. 5/2017
Všechna usnesení byla splněna

2. Technika na závody
Klub Slavoj Plzeň požádal o zapůjčení techniky potřebné k zajištění závodů a
svazové lodě ve dnech 29-30.7.2017 a 19-20.8.20017.
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. MS, ME, MEJ

VV ČSVLW projednal možnosti financování výjezdů na MS, ME a MEJ (VL i
wakeboard) s ohledem na současný stav dotací od MŠMT. Bylo odsouhlaseno odeslání
Intention to Entery pro všechny mistrovské závody.
Konečná nominace závodníků a podmínky financování startů budou projednány na
dalších výkonných výborech.
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4. Různé
Při debatě o nominacích bylo zjištěno, že reprezentanti, kteří startují na zahraničních
závodech nezasílají výsledky z těchto závodů, čímž ztěžují práci výkonnému výboru a
nenaplňují povinnosti uvedené ve Zpravodaji.
--------------------------------------Byl schválen Zpravodaj ČSVLW 17-1 a bude zveřejněn na webových stránkách.
-------------------------------------VV ČSVLW schválil v mimořádném termínu (s poplatkem 300,-Kč) na základě
žádosti klubů Slavoj Kostelec a SK SKI Přelouč start závodnic Kateřiny Švecové
a Kateřiny Vrabcové na MEJ 21.
-------------------------------------VV ČSVLW vzal na vědomí návrh Petra Veselého ml. na reprezentační oblečení od
Alpine Pro, a to na rok 2018. VV již dříve oslovil společnost Decatlon a čeká na její
vyjádření.
---------------------------------------VV upozorňuje oddíly, že svazová přenosová souprava je opotřebovaná a nelze zaručit
její bezporuchovost. Doporučujeme tedy klubům zajištění vlastní přenosové soupravy.
V případě zájmu je možno se obrátit na Lukáše Hořkého.
---------------------------------------VV ČSVLW upozorňuje kluby, že s ohledem na situaci s dotacemi od MŠMT
(zrušení programu č. V.) je možné, že nebudou profinancovány příspěvky na
závody ani ostatní příspěvky dle pravidel financování ČSVLW.

-------------------------------------------

Příští jednání VV ČSVLW se koná 12.7. 2017

Zapsala: Lucie Albrecht
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