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ZÁPIS  

Z  VÝKONNÉHO VÝBORU, Křenek,  9.8.2017 

Přítomni Omluveni Hosté 

   

Ludvík Novák 
Hana Ledvinová 
Jan Danihelka 
Zdeněk Nečas 
Lukáš Hořký 
Linda Kölblová  
 

Petr Marek 
 

Ivo Starka – předseda kontrolní 
komise ČSVLW 
Jakub Tománek – člen kontrolní 
komise ČSVLW 
 

 

 

Program 
 

1) Mistrovství Evropy ve vodním lyžování, nominace 

2) Mistrovství světa ve vodním lyžování, žádost DOL 

3) ME a MS ve vodním lyžování, organizace 

4) Mistrovství Evropy ve wakeboardingu 

5) Pořádání vložených závodů do 12 let 

6) Různé 

 
 

1) Mistrovství Evropy ve vodním lyžování, nominace 
Rakousko, Fischlham, 20-23.9.2017 

 

VV předpokládá nominaci 6ti členného družstva. Na základě stávajících výkonů VV ČSVLW 

rozhodl o nominaci Adama Sedlmajera, Martina Kolmana a Daniela Odvárka. Další 

členové družstva budou nominováni po AMČR na Křenku. Prioritou je nominace závodníků 

startujících ve všech třech disciplínách. 
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2) Mistrovství světa ve vodním lyžování, žádost DOL 
 

Delfín Oleksovice požádal o plné financování účasti Daniela Odvárka na MS. 

 

VV ČSVLW v současné době nemůže žádosti vyhovět. Touto žádostí se bude VV zabývat po dořešení 

dotací ze strany MŠMT. 

 

 

3) ME a MS ve vodním lyžování, organizace 
 

• Byla projednána žádost Adama Sedlmajera na individuální řešení cesty na MS a ME. 

VV schválil použití celkového plánovaného rozpočtu na cestu na oba závody ve výši 3000,- USD i na 

přípravu před ME, dle návrhu Adama Sedlmajera. Použití prostředků musí být předem konzultováno 

se sekretariátem a doloženo doklady. 

 

• A. Sedlmajerovi a M. Kolmanovi bude zaslána záloha na nákup letenky na MS a ME (3000,- 

USD) 

• K. Švecové bude zaslána záloha na nákup letenky na MS (1500,-USD)  

• D. Odvárkovi bude zaslána záloha na nákup letenky na ME (1500,-USD) 

 

 

4) Mistrovství Evropy ve wakeboardingu 
 

Linda Kölblová informovala VV ČSVLW o předpokládaných nominacích na ME ve 

wakeboardingu. Jmenovitá nominace je předpokládána na příštím VV. Všichni závodníci, kteří 

chtějí na tomto ME startovat, musí zaslat žádost o start na vlastní náklady prostřednictvím 

svého domovského klubu na adresu linda.kolblova@cwwf.cz 

 

5) Pořádání vložených závodů do 12 let 
Od letošního roku došlo ke změně v pravidlech VL (EA Additional rules) pro kategorii do 12 let. 

Původně tato kategorie v pravidlech vůbec upravena nebyla, nově jsou pro ni popsány 

zejména omezení pro max. výšku můstku a rychlost ve slalomu a skoku.  Upozorňujeme 

pořadatele závodů na důsledky, které z toho plynou: 
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1. Závodník registrovaný v závodě ve věkové kategorii do 12 let musí ve slalomu 

zkracovat lano v rychlosti 52 km/h. Zároveň není možné, aby byl závodník v jednom 

závodě zaregistrován ve dvou různých věkových kategoriích.  Není tedy dále možná 

praxe posledních let, kdy vložený závod do 12 let byl z pohledu homologace evidován 

jak další kola hlavního závodu (aby byly výkony ze závodu do 12 let homologovány do 

RL) a je nutné závod vyhodnocovat jako samostatný závod. Pokud by měly být i výkony 

v závodě do 12 let homologovány je potřeba jej nahlásit ve stejných termínech jako 

hlavní závod a zaplatit druhý homologační poplatek. Vzhledem k tomu, že závody do 

12 let mají sloužit zejména nejmenším závodníkům pro zvýšení závodní praxe a 

dosažení limitů pro MČRJ, VV doporučuje klubům, aby vložené závody do 12 let 

vypisovaly s národní homologací. Tento stupeň homologace je dostatečný pro získání 

limitů i uvedení výkonu v žebříčcích ČR. 

2. Pokud se pořadatel rozhodne vypsat závod do 12 let i ve skoku, musí závodníkům 

umožnit i volbu můstku výšky 1,35 m. 

 

 

6) Různé 
 

• Sekretariát zařídí v nejbližších dnech pozvání rozhodčích na MČRJ a AMČR ve VL 

• J. Danihelka předloží na příštím VV celkový přehled vyúčtování nákladů na MEJ a ME21 ve VL 

• Na žádost závodníků nominovaných na MS byly potvrzeny oficiální pozvánky na účast v závodě 

a žádost pro jejich univerzitu o uvolnění. 

 

 

 

Zapsala Lucie Albrecht 

 

 
  


