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ZÁPIS 8/17 

Z MIMOŘÁDNÉHO VÝKONNÉHO VÝBORU V MĚLICÍCH 23.7.2017 

Přítomni Omluveni Hosté 

   

Ludvík Novák 
Hana Ledvinová 
Jan Danihelka 
Zdeněk Nečas 
Petr Marek 
Lukáš Hořký 
 

Linda Kölblová Ivo Starka – předseda kontrolní 
komise ČSVLW 

 

PROGRAM 

1. Stav dotací MŠMT a financování svazu 

2. Nominace na Mistrovství světa ve vodním lyžování v Paříži 

3. Nominace na Mistrovství EA juniorů ve vodním lyžování v Seseně 

4. Různé 

 

1. Stav dotací MŠMT a financování svazu 

 

Ekonom Svazu Jan Danihelka informoval o aktuálním stavu  žádostí o dotace na MŠMT. Od posledního 

řádného zasedání VV nedošlo k žádnému posunu. Byly řádně podány žádosti o všechny vypsané dotace 

MŠMT, ale zatím stále nemáme k dispozici rozhodnutí o přidělení dotací a jejich  výši. 

Financování Svazu pro aktuální rok tedy stále není zajištěno. 

 

2. Nominace na Mistrovství světa ve vodním lyžování v Paříži 

 

Byl projednán aktuální stav finančních prostředků, která má Svaz k dispozici pro zajištění výjezdů 

reprezentace na mistrovské závody. Nejsou k dispozici dostatečné finanční prostředky pro vyslání maximálně 

obsazeného týmu na tento závod. 

VV ROZHODL  o doplnění stávající nominace projednané na předchozím VV ČSVLW tak, aby byl vyslán 

alespoň minimální tým bodující ve všech disciplínách s cílem zajistit co nejvyšší bodový zisk 

týmu. Nominace byla doplněno o Kateřinu Švecovou (SKO). 

 

VV SCHVÁLIL   žádost klubu Delfín Oleksovice o start Daniela Odvárka ve slalomu na tomto závodě na vlastní 

náklady.  

Tým reprezentující Českou republiku na MS ve vodním lyžování bude tedy ve složení Adam Sedlmajer, Martin 

Kolman, Kateřina Švecová a Daniel Odvárko. Vedením týmu byl pověřen Adam Sedlmajer. 
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3. Nominace na Mistrovství EA juniorů ve vodním lyžování v Seseně 

 

VV zanalyzoval výkony závodníků v juniorských kategoriích do 14 let a do 17 let, včetně výsledků z aktuálně 

ukončeného závodu Mělice Waterski CUP a konstatoval, že výkony většiny závodníků v těchto kategoriích 

jsou velmi nízké v porovnání s evropskými standardy. 

VV ROZHODL  o nominaci a vyslání závodníků, kteří splnili nominační kritéria vypsaná v březnu tohoto roku 

alespoň ve 2 ze 3 disciplín.  

Kritéria splnili a nominováni byli:      Kategorie do 14 let: Ondřej Kalina (VLS) 

Kategorie do 17 let:  Izabela Starková (WSN) 

         Petr Marek (VLS) 

VV SCHVÁLIL  žádost klubu Waterski Club Neratovice o start Adély Hanušové na tomto závodě na vlastní 

náklady. 

 

4. Mistrovství Evropy do 21let 

 

VV SCHVÁLIL  žádost klubů Waterski Club Neratovice a KVL Stráž pod Ralskem o start Izabely Starkové, 

Petra Marka a Matěje Černého na tomto závodě na vlastní náklady. 

 Vzhledem k tomu, že žádost byla schválena telefonicky, v mimořádném termínu, bude 

klubům účtován poplatek 300,-Kč 

 

5. Různé 

5.1. Dotaz klubu SWP k rozpisu AMČR 

 

Zástupce klubu SWP Petr Veselý zaslal žádost o vysvětlení, proč bylo na AMČR VL schváleno použití 

člunu Master Craft pořadatele místo člunu Correct Craft, který je ve vlastnictví ČSVLW. 

VV schválí použití pořadatelem navrhované lodi, protože se jedná o obdobný typ, který používá velká 

část klubů v ČR při tréninku a zároveň protože svazová loď bude několik dní před AMČR používána na 

MCŘJS v Hracholuskách a nemusel by být k dispozici dostatek času pro její řádnou přípravu na AMČR. 

 

 

Zapsal: Lukáš Hořký, 23.7.2017 

 

 

 

 


