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Z á p i s č. 4/2017 

z jednání výkonného výboru Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu, 

které se konalo  

dne 12. 4. 2017 v Křenku 

 
Přítomni:   L. Novák, L. Albrecht, J. Danihelka , L. Kölblová,  

                  I. Starka, L. Hořký, Z. Nečas, H. Ledvinová, P. Marek, J. Havlík, J. Tománek 

 

 

 

 

P r o g r a m 

 

1. Kontrola usnesení zápisu 3/2017 

2. Rozhodčí 

3. Reprezentace 

4. Různé 

 

                  

1. Kontrola zápisu č. 3/2017  

  

                                    Všechna usnesení byla splněna 

 

 

2. Rozhodčí 

 

Školení rozhodčích (vodní lyžování a wakeboarding) proběhne v termínu  

21-23.4.2017 na Křenku. 

   

 

3. Reprezentace 

 

Byl navržen nový systém sledování přípravy reprezentace: 

 

- všichni sledovaní závodníci budou vést tréninkový deník ve formátu stanoveném 

sportovním manažerem a odevzdány v termínech stanovených VV ČSVLW 

- odevzdaný deník bude kontrasignován trenérem nebo osobou zodpovědnou v klubu za 

trénink  

 - sportovní manažer svolá v sezóně tři setkání trenérů z jednotlivých klubů v rámci 

kterého proběhne: 

- vyhodnocení odevzdaných tréninkových deníků 

- výměna zkušeností s tréninkem  

- doporučení ke konkrétním situacím a metodám 

 

Termíny budou stanoveny v rámci závodů.  

 

--------------------------- 
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Petr Marek prodiskutuje s trenéry v klubech také provádění zátěžových testů a bude 

formulovat výsledek na příštím jednání VV ČSVLW. 

 

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

 

Nominační kritéria Open 

 

1. Povinnost závodníka zúčastnit se 3 / 2WB nominačních závodů, které určí VV 

ČSVLW. 

2. Musí splňovat limity v disciplínách psaných Aditione Water Ski Rules  pro start na 

ME a MS.  

3. Při nominaci závodníků na MS bude hlavním cílem co nejlepší umístění týmu/co 

nejlepší umístění jednotlivců v kategorii (WB ) 

4. Nominace na ME bude stejná jako na MS, navíc bude doplněn tým dalšími 

závodníky do max. počtu možných startujících.Hlavním kritériem nejvyšší počet 

bodů v dané disciplíně. 

5. Konečnou nominaci závodníků provede VV ČSVLW na základě předloženého 

návrhu sportovního manažera pro příslušné odvětví. 

 

6. Závodníci umístění do desátého místa alespoň v jedné disciplíně ranking listu EA 

platného k 31.10.2017 jsou vyjmuti z podmínky účasti na výše uvedených závodech 

a mohou tuto podmínku splnit účastí na libovolných třech homologovaných 

závodech do 31.7. 2017. 

 

Nominace na Evropu juniorů – dofénů 

 

Jednotlivé disciplíny dívky 14 let: 

triky:  2720 b.              Slalom: 3,00/55/16,00             Skok: 17m  

 

Jednotlivé disciplíny dívky 17 let: 

triky: 3100 b.  Slalom: 4,00/55/14,25             Skok:  27 m 

 

Jednotlivé disciplíny chlapci 14 let: 

triky:  3100 b.               Slalom: 5,00/55/13,00         Skok: 32 m 

 

Jednotlivé disciplíny chlapci 17 let: 

triky:  4100 b.  slalom:   4,00/58/14,25         Skok:  39 m 

 

 

Závodníci mají povinnost se zúčastnit  3 nominačních závodů . 

Případná neúčast na nominačních závodech bude konzultována s manažerem 

reprezentace Petrem Markem.  

Podmínky pro zařazení závodníka do nominačního výběru jsou: 

a)registrované výkony ze závodů ve všech disciplínách min. ranking lists. ( 

kategorie do 14 let. ) 
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b) musí být splněn minimální limit v disciplínách dle -  2017 Tournament 

Additional Rules pro danou kategorii závodníka. 

 

 

 

4. Různé 

 

   

  Podklady do Zpravodaje č.1/2017 jsou téměř zpracovány a Zpravodaj bude vydán  

do 30.5.2017 

 

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

 

 

Lukáš Hořký se na přelomu března a dubna zúčastnil semináře rozhodčích v Řecku a 

informoval VV ČSVLW o jeho průběhu a novinkách. 

 

 

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

 

 

 

Příští jednání VV ČSVLW se koná 10.5. 2017  

 

 

 

Zapsala: Lucie Albrecht 

 

 

 


