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Z á p i s č. 10/2016 

z jednání výkonného výboru Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu, 

které se konalo  

dne 24. 10. 2016 v Neratovicích 

 
Přítomni:  L. Novák, L. Albrecht, J. Havlík, D. Češpivová, P. Marek, L. Kölblová, L. Hořký 

 

Omluveni: Z. Nečas, I. Starka, R. Válek, H. Ledvinová 

 

P r o g r a m 

 

1. Kontrola usnesení zápisu 9/2016 

2. Proběhlé soutěže 

3. Proběhlé mistrovské, mezinárodní soutěže 

4. Financování klubů 

5. Různé 

                            

 

1. Kontrola usnesení zápisu č. 9/2016  

  

5/4/16 VV ČSVLW rozhodl o stažení veškeré výstroje (zapůjčené svazem) od závodníků, kteří 

přerušili činnost v reprezentaci. A to do 26. 6. 2016. Výstroj je možné vrátit po dohodě 

s panem Novákem do skladu na Křenku nebo si domluvit předání s panem Markem. 

Jde o tyto závodníky: Viktor Meisner, Václav Kolář, Petra Povolná, Marek Loudil 

 

Stav k dnešnímu dni:  Petra Povolná vrátila pouze část výstroje 

Viktor Meisner bude v sezoně 2016 i nadále závodníkem 

Václav Kolář a Marek Loudil výstroj doposud nevrátili 

 

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

 

6/5/16 VV ČSVLW rozhodl o přidělení svazového motorového člunu Skinautique 2004 (zelený) na 

sezonu 2016 do klubu TJ Slavoj Plzeň. Nejpozději do 30. 9. 2016 pak bude člun vrácen do 

skladu ČSVLW na Křenku. 

 Předání lodi dohodnou zástupci KVL Slavoj Kostelec a TJ Slavoj Plzeň. Při předání bude 

vypracován protokol o technickém stavu lodi a konečném stavu počitadla.  Tento protokol 

bude předán na sekretariát ČSVLW. 

 

Předchozí stav:  

Loď byla předána.  Předávací protokol byl dodán emailovou cestou, je však nutné dodat 

tento protokol podepsaný oběma zúčastněnými stranami. 

 

Stav k dnešnímu dni: Originál předávacího protokolu KVL Slavoj Kostelec a TJ Slavoj 

Plzeň byl předán 24.9.2016. 

 

Loď již byla také fyzicky předána do areálu WSC Neratovice. Byly shledány tyto závady: 

  - poškozená boční ochranná lišta 

  - člun byl špinavý uvnitř i vně 
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  - odtržená část palubní desky, v místě spínací skříňky  

  - chyběl klíč k nádrži 

  - chyběla krycí plachta 

  - poškozená gumová klapka výfuku  

- na krytu motoru chyběla jedna matice 

  - na palubní desce chyběl jeden šroub 

 

 

10/1/16 VV ČSVLW  rozhodl, že člun Skinautique 2004 (zelený)  bude prodán formou 

nabídkového řízení obálkovou metodou.  

Člun bude prodán v současném stavu a prohlídka je možná po předběžné domluvě 

s Ludvíkem Novákem. Minimální nabídková cena je 150.000,-Kč.  

VVČSVLW vyzývá zájemce o koupi, aby se dostavili s nabídkou v obálce, a to osobně dne 

12.11.2016 ve 14hod do areálu WSC Neratovice, kde proběhne otevření obálek za 

přítomnosti 3 členů VV ČSVLW. Nabídku je oprávněn podat pouze zástupce klubu 

registrovaného v rámci ČSVLW. Podmínkou pro koupi lodě je její užívání v kupujícím 

klubu minimálně po dobu 5 let. 

 

 

 

2. Proběhlé soutěže v ČR 

 

V září proběhl závod Spolana Cup 24.-25.9.2016 

 

Závod proběhl bez zásadních problémů a bez zranění.  

Negativním bodem závodu byla závěrečná jízda triků závodníka Matěje Černého (VLS) a to 

díky jeho nedostatečnému odění. 

 

 

 

3. Proběhlé mistrovské, mezinárodní soutěže  

 

Proběhlo ME ve wakeboardingu, kterého se zúčastnila nominovaná Veronika Holubová.  

Na vlastní náklady se zúčastnil Tomáš Buček (21. místo v kategorii U19) a Vojta Krčmář 

(29 místo v kategorii U19 a 29 místo v kategorii Open Men). 

Veronika Holubová obsadila 1. místo v kategorii +30 (Masters Ladies). Škoda je, že zrovna 

v této kategorii se zúčastnilo jen 6 závodnic, což bude mít zásadní vliv při hodnocení závodu ze 

strany MŠMT. Dále se Veronika umístila na 11. místě v kategorii Open Ladies. 

 

 

 

 

4. Financování klubů 

 

                                    

Výsledky oddílových závodů (podmínka financování) v termínu zaslaly tyto kluby: 

 

Klub vodního lyžování Stráž pod Ralskem (VLS) 

TJ Neratovice, Waterski club (WSN) 

SK SKI PŘELOUČ (SKP) 

KVL Slavoj Kostelec (SKO) 



3 
 

Stehno marine klub Pardubice (SMK) 

 

TJ Delfín Oleksovice (DOL) 

TJ Slavoj Plzeň (SLP) 

Shadow of Whales waterski club Praha (SWP) 

     Klub Vodního lyžování Předměřice o.s. (VLP) 

Klub vodního lyžování HAVÍŘOV o.s. (SKH) 

 

Pro sezonu 2016 byla wakeboardovým klubům prominuta povinnost pořádat 

oddílový závod. 

 

 

 

10/2/16 VV ČSVLW schválil „Příspěvek na pořádání závodů“ za rok 2016, dle Zpravodaje 2016, 

bod 4.3. Hodnota bodu byla potvrzena na 1000,- Kč.   

Kluby dostanou za uspořádání závodů celkem 140. 000,- Kč 

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

 

10/3/16             VV ČSVLW dále schválil odměny klubům za umístění v Českém  poháru: 

1. Water ski club Neratovice, WSN (15.000,-) 

2. Klub vodního lyžování Stráž pod Ralskem, VLS ( 10.000,-) 

3. SK SKI Přelouč, SKP ( 5.000,-) 

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

 

 

10/4/16             VV ČSVLW dále schválil odměny klubům za umístění v Soutěži talentované mládeže: 

 

1. KVL SLAVOJ Kostelec , SKO (25.000,-) 

2. Water ski club Neratovice, WSN  (20.000,-) 

3. Klub vodního lyžování Stráž pod Ralskem, VLS  (15.000,-) 

 

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

 

10/5/16           VV ČSVLW schválil Příspěvek klubům na trénink pro talentovanou mládež (odtrénované 

 minuty): 

170.259,- Kč 

 

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

 

10/6/16            VV ČSVLW schválil Příspěvek klubům na reprezentaci, za účast na ME a MČR:  

31. 080,- Kč 

 

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

 

10/7/16            VV ČSVLW schválil Příspěvek klubům za výkonnost jednotlivce:  

191. 322,- Kč 

 

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

 

 

Výše uvedené příspěvky budou rozeslány klubům v nejbližších dnech. 

 

 



4 
 

5. Různé 

 

 

10/8/16           VV ČSVLW  schválil odměny závodníkům za medailové umístění na mistrovských 

soutěžích : 

 

   Adam Sedlmajer,  2 místo na ME: 20.000,- 

Veronika Holubová, 1 místo: 10.000,- Kč (kráceno z důvodu nízkého počtu startujících) 
 

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

 

Kluby Stráž pod Ralskem a Water Sports předložily vyúčtování MČR. 

 

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

 

 

 

 

Příští jednání VV ČSVLW se koná 25. 11. 2016  

 

 

 

 

    

 

Zapsala: Lucie Albrecht 

 

 

 


