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Z á p i s č. 4/2016 

z jednání výkonného výboru Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu, 

které se konalo  

dne 27. 4. 2016 v Křenku 

 
Přítomni:  L. Novák, I. Starka, L. Hořký, L. Albrecht, J. Havlík, P. Marek, Z. Nečas,  H. Ledvinová,  

                 D. Češpivová 

Omluveni: L. Kölblová, R. Válek 

 

P r o g r a m 

1. Kontrola usnesení zápisu 3/2016 

2. Rozpracování  materiálů z VH ČSVLW 2016 

3. Různé 
                            

1. Kontrola usnesení zápisu č. 3/2016  

  

                    Všechna usnesení byla splněna.  

 

2. Rozpracování  materiálů z VH ČSVLW 2016 

 

 

 Stanovy ČSVLW byly upraveny dle „Usnesení VH ČSVLW“ a budou zaslány na Městský 

 soud v Praze. 

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

 

4/1/16    VV ČSVLW schválil nominační kritéria předložená Petrem Markem. 

Nominační kritéria jsou přílohou tohoto zápisu a budou prostřednictvím emailu 

rozeslána reprezentantům. 

 

 

3. Různé 

 

4/2/16    VV ČSVLW schválil dne 10.4.2016 „Pokyn – zdravotní prohlídky reprezentantů“ 

  (viz. příloha tohoto zápisu) 

 

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

4/3/16    VV ČSVLW schválil : 

- Žádost Stehno Marine klubu na zapůjčení techniky a člunu pro závod Marin klub 

masters (18-19. 6 2016). 

- Žádost klubu KVL Stráž pod Ralskem na zapůjčení techniky a člunu na závody 

Memoriál V. Kadlčíka (30.7.-31.7.2016) a na AMČR (17-18.9.2016). 

- Žádost klubu Delfín Oleksovice na zapůjčení techniky a člunu pro závod Moravia 

Cup (4-5.6.2016) 

- Žádost klubu Slavoj Plzeň na zapůjčení techniky a člunu pro závod O pohár Slavoje 

Plzeň (20-21.8.2016) 

- Žádost klubu SK SKI Přelouč na zapůjčení techniky a člunu pro závod Mělice 

waterski cup (16-17. 7 2016). 

-  

------------------------------- 
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4/4/16    VV ČSVLW schválil  povinnost podat závaznou přihlášku na mistrovskou soutěž do 

termínu, který bude  uveden v rozpisu soutěže. 
  -------------------------------- 

Petr Marek byl pověřen stažením výstroje od reprezentantů, kteří nebudou v letošním roce 

aktivní. 

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

V září se koná Akademické mistrovství světa v Japonsku. Nominace bude schválena 

k 8.6.2016. Reprezentanti, kteří budou nominováni, na akademické mistrovství světa, se 

nezúčastní ME a to z důvodu časové kolize těchto dvou závodů. 

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

UPOZORNĚNÍ 

Došlo ke změně pravidel financování  závodníků ze strany MŠMT. Za závodníka je uznán 

jen závodník, který absolvoval alespoň 4 závody. Podmínkou financování je start závodníka 

alespoň na 4 závodech v dané sezóně. U zahraničních závodů je podmínkou i doložení 

výsledkové listiny dle pravidel pro starty v zahraničí. 

 

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

Příští jednání VV ČSVLW se koná 1.6.2016  

    

Zapsala: Lucie Albrecht 

 

 

 

Následují přílohy: 


