Z á p i s č. 10/2015
z jednání výkonného výboru Českého svazu vodního lyžování, které se konalo dne
18. 9. 2015 v Neratovicích
Přítomni: I. Starka, L. Novák, L. Albrecht, H. Ledvinová, R. Válek, L. Hořký, P. Povolná, J. Havlík,
P. Marek
Omluveni: Z. Nečas, L. Kölblová
Program
1. Kontrola usnesení zápisu 9/2015
2. Hodnocení proběhlých soutěží
3. Povolení startů v zahraničí na vlastní náklady
4. MS Mexiko
5. Různé
1. Kontrola usnesení zápisu č. 9/2015

Všechna usnesení byla splněna.
2. Hodnocení proběhlých soutěží
Vleky
GP of the cable 2015, Těrlicko, 21.-23.8.2015
Čluny
MČRJ, Křenek, 22.8.-23.8.2015
AMČR+SR, Oleksovice, 29.8.-30.8.2015
Závody proběhly bez problému a bez zranění. Technika fungovala.
Rozhodčí se zúčastnili dle nominace.
Wakeboarding
4. Díl Poháru (finále) + MČR , 05.09.2015
Zástupci VV ČSVL se tohoto závodu zúčastnili. Závod byl na vysoké společenské i
sportovní úrovni a dobře organizován. Proběhla také antidopingová kontrola
s negativním výsledkem.
Stínem závodu byla diskvalifikace dvou závodníků za nesportovní chování.
V souvislosti s tím obdržel VV ČSVL dne 9.9.2015 od advokátní kanceláře PRK
Partners s.r.o. „Odvolání proti rozhodnutí rozhodčích o diskvalifikaci Vojtěcha
Krčmáře ze závodu MČR“.
VV ČSVL posoudil celou situaci se závěrem, že ze strany závodníka se jednalo o
nesportovní chování. Odpovědí na výše uvedené odvolání byl pověřen prezident Ludvík
Novák.

ME Open, Francie 18.8.-23.8. 2015
Gratulujeme reprezentantům k výborným výsledkům !!!
Adam Sedlmajer 1.místo v kombinaci
3.místo ve slalomu
Daniel Odvárko 1.místo ve slalomu
Družstvo
3.místo

3. Povolení startů v zahraničí na vlastní náklady

10.1.

VV ČSVL schválil na základě žádostí zástupců klubů start na vlastní náklady pro
tyto závodníky:

TJ Slavoj Plzeň
Daniel Rešl
Finále světového poháru ve skoku, Čína, Šanghaj, 30.9-5.10. 2015
Shadow of Whales
Libor Hrubý a Tadeáš Beran
Sesenas international slalom, Španělsko, Sesena, 3-4.10. 2015
Připomínáme, že před odjezdem je nutné zaslat na adresu ČSVL
(cwsf@cwsf.cz) kopii pojištění, které musí obsahovat pojistku léčebných
výloh při provozování a soutěžích vodního lyžování a wakeboardingu!!!

4. MS Mexiko

10.2.

Po sečtení dosavadních nákladů na reprezentaci včetně ME ve Francii (viz tabulka
Příloha č. 1)
VV ČSVL rozhodl o pokrytí nákladů na MS v Mexiku 2015 ve výši
106.000,- Kč. O případném dalším navýšení pokrytí nákladů VV ČSVL rozhodne
v závislosti na celkovém stavu financí.

5. Různé
Pan Veselý z klubu Shadow of Whales požádal dne 2.9.2015 o přeposlání kopií
korespondence mezi ČSVLW a IWWF související se sankcí udělenou jeho klubu za
neschválený start Libora Hrubého na MS 21.
VV ČSVL přikládá výpis klíčových bodů z komunikace k tomuto zápisu
(viz. Příloha č.2)
Vzhledem k tomu, že problém se sankcí byl přesunut na jednání VH ČSVL, nebude
VV ČSVL dále tuto záležitost řešit.
------------------------------------

Městský soud schválil převod ČSVL do spolkového rejstříku včetně změny názvu na
Český svaz vodního lyžování a wakeboardingu.
-----------------------------------VV ČSVL schválil nový formulář „Zpráva hl. rozhodčího“
------------------------------------VV ČSVL vydává organizační pokyn „Povinné výstupy ze závodu“
--------------------------------------

Příští jednání VV ČSVL se koná 21.10.2015

Zapsala: Lucie Albrecht

