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Z á p i s č. 7/2017 

z jednání výkonného výboru Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu, 

které se konalo  

dne 12. 7. 2017 v Křenku 

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

                 J. Tománek, L. Hořký  

 

Omluveni: J. Havlík, L. Kölblová 

 

 

P r o g r a m 

 

1. Kontrola usnesení zápisu 6/2017 

2. Nominace  

3. Různé 

 

                  

1. Kontrola zápisu č. 6/2017  

  

                                    Všechna usnesení byla splněna 

 

2. Nominace 

 

 

Nominace na MEJ ve Španělsku, 2.-6.8.2017 bude z důvodu nízkého počtu 

kvalifikačních závodů uzavřena až na mimořádné schůzi VV ČSVLW po nominačním 

závodě Mělice waterski cup, 23.7.2017. 

 

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

Na MS ve Francii, 3.- 10.9.2017, VV předpokládá nominaci 4 členného družstva. Na 

základě stávajících výkonů VV ČSVLW rozhodl o nominaci Adama Sedlmajera a 

Martina Kolmana. Další členové družstva budou nominováni na dalším jednání VV 

(9.8.2017) na základě výsledků nominačních závodů. Prioritou pro nominaci 

zbývajících míst bude dosažení co nejlepšího výsledku družstva, prioritně budou 

z tohoto důvodu nominováni závodníci startující ve všech disciplínách. 

 

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

 

VV ČSVLW nominoval na žádost klubu VLW Havířov (SKH) Andreu Šplíchalovou na 

ME za vlekem OPEN, v Polsku, 15-17.9 2017, a to na vlastní náklady.  

 

    

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

 

3. Různé 

 

Upozorňujeme kluby, že pokud se na závodech zúčastňují tréninku za svazovou lodí, 

nelze jim účtovat víc jak 25,- Kč za min (viz. Zpravodaj 1/2017). Pokud je účtována 

jiná částka je nutné upozornit pořadatele. 

------------------------- 
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Rejstříkový soud si dopisem ze dne 7.7.2017 vyžádal k zápisu nového složení VV 

ČSVLW ověřená čestná prohlášení od členů VV. Prohlášení budou soudu dodána 

v nejbližších dnech. 

 

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

 

Na základě oznámení zástupců klubů SKO a VLS byly zrušeny závody Kostelec Cup (z 

důvodu nedostatku závodníků) a Memoriál V. Kadlčíka (z důvodu nedostatku 

rozhodčích). Klubům bude přeúčtováno penále za zrušení závodu ze strany IWWF a 

pokuta za neuspořádání závodu uvedeného v kalendáři ČSVLW. 

 

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

Byly schváleny propozice na AMČR a SR a budou rozeslány klubům. 

 

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

 

Příští jednání VV ČSVLW se koná 9.8. 2017  

 

 

 

Zapsala: Lucie Albrecht 

 

 

 


