
1 
 

                     

Z á p i s č. 2/2016 

z jednání výkonného výboru Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu, 

které se konalo  

dne 11. 2. 2016 na Křenku 

 
Přítomni:   L. Novák, I. Starka, P. Povolná, L. Hořký, L. Albrecht 

Omluveni: L. Kölblová, Z. Nečas, R. Válek, H. Ledvinová, J. Havlík, P. Marek, 

 

P r o g r a m 

1. Kontrola usnesení zápisu 1/2016 

2. Povolení startů v zahraničí na vlastní náklady 

3. Příprava VH ČSVLW 2016 

4. Různé 
                            

1. Kontrola usnesení zápisu č. 1/2016  

  

                                 Všechna usnesení byla splněna.  

 

 

2. Povolení startů v zahraničí na vlastní náklady 

 

1.2.16                          VV ČSVL  schválil na základě žádosti zástupce klubu WSN start 

                                     na  vlastní  náklady pro tyto závodníky: 

 

                                      

 Anna Češpivová:   

 

18.- 19.6. - Vienna Slalom Cup 2016 

1.-    3.7. - Austrian Open 2016 

21. - 24.7. - E&A U21 Championships 2016 (Norsko) 

 

Rebeka a Izabela Starková: 

 

2-3.7.2016 - Tournament- Malibu multi round, Hazelwood, UK 

 

 

3. Příprava VH ČSVLW 2016 

 

   Výkonný výbor se věnoval především přípravě materiálů pro valnou hromadu. 

Materiály k jednání VH ČSVLW budou, po zapracování připomínek členů VV, 

zaslány  klubům a to nejpozději 14 dnů před termínem konání VH ČSVLW.  

 

 

Valná hromada ČSVLW se bude konat 11. 3. 2016 v Dačicích.  

Pozvánky a delegačenky již byly rozeslány zástupcům klubů.  

Delegáti klubů musí být registrovaným členem klubu, který zastupují. 
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4. Různé 

 

 

Kontrolní komise ČSVLW provedla kontrolu v TJ delfín ‚Oleksovice 

 

Ze zprávy kontrolní komise : 

Byla vznesena podezření, že TJ DOL nehospodaří správně s dotacemi poskytnutými 

MŠMT, které jsou prostřednictvím ČSVLW propláceny oddílům. Jde o dotace za 

výkony sportovce v národních i mezinárodních soutěžích, za umístnění a výkonový 

růst. Dne 5/2 2016 byla provedena fyzická kontrola dokladů za roky 2012-2015 a bylo 

zjištěno, že s prostředky je nakládáno řádně v duchu předpisů MŠMT, ČSVLW a 

interních směrnic klubu DOL ze dne 25/4 2009, t.j. směrnic přijatých orgány klubu. 

Vzhledem k datu jejich vydání měli členové DOL dost času se s nimi seznámit. 

Nesouhlasí-li s nimi členové klubu, musí věc řešit na VH svého klubu a předpisy 

změnit. Zpráva s kalkulacemi, doklady a výňatkem interního předpisu DOL byla 

zaslána v el. podobě ČSVLW, TJ DOL a zainteresované straně. 

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

L. Hořký představil důležité informace z kongresu konfederace E&A, který se konal 

 30. 1. 2016 ve španělském Castelldefels.  

- Povolování startů závodníků a účasti rozhodčích národními federacemi 

- Platba záloh při přihlášení na titulární závody a sankce za nedodržení přihlášek 

- Nový informační systém správy soutěží a závodníků 

- Žádost o posun termínu Mistrovství EA z důvodu kolize s univerzitním mistrovstvím 

světa 

Detailní informace budou poskytnuty delegátům na VH ČSVLW. 

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

                                    Příští jednání VV ČSVLW se koná 10.3.2016  

    

Zapsala: Lucie Albrecht 

 

 


