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Z á p i s č. 1/2016 

z jednání výkonného výboru Českého svazu vodního lyžování a wakeboardingu, 

které se konalo  

dne 5.1.2016 na Křenku 

 
 Přítomni:  L. Albrecht, L. Novák, I. Starka, R. Válek, P. Povolná, P. Marek, H. Ledvinová,  

                  J. Havlík, L. Hořký, L. Kölblová 

Omluveni: Z. Nečas 

 

P r o g r a m 

1. Kontrola usnesení zápisu 12/2015 

2. Registrace klubů pro rok 2016 

3. Přestupy 

4. Umístění svazového člunu 

5. Příprava VH ČSVLW 2016 

6. Různé 

                            

1. Kontrola usnesení zápisu č. 12/2015  

  

                                 Všechna usnesení byla splněna.  

 

 

2. Registrace klubů pro rok 2016 

 

   K 1.1.2016 se registrovalo všech  17 klubů, které byly členy ČSVLW i v loňském roce. 

Celkem je v tuto chvíli registrováno 793 členů. 

 

3. Přestupy 

1.1. 2016                          VV ČSVLW schválil na základě oboustranně potvrzené žádosti klubů  

tento přestup závodníka: 

   Petr Šuri z klubu Water Sports do klubu Break a Leg 

Celkem byly pro rok 2016 schváleny 4 přestupy a to v rámci wakeboardingu. 

 

4. Umístění svazového člunu 

 

   VV ČSVLW vyzval zástupce klubů k podání žádosti o umístění svazového člunu 

   Skinautique 2004. 

                                     

Žádost podaly tyto kluby:  

TJ Slavoj Plzeň 

KVL Stráž pod Ralskem 

TJ Slavoj Kostelec 

VV ČSVLW přesunul rozhodnutí o umístění člunu do doby po rozhodnutí o případném 

přidělení investiční dotace MŠMT na nový motor se Zero Off do této lodi. 
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5. Příprava VH ČSVLW 2016 

 

Valná hromada ČSVLW se bude konat 11.3.2016 v Dačicích. Členové VV ČSVLW si 

připraví zprávu za svůj úsek. Materiál k jednání VV ČSVLW a delegačenky budou 

klubům zaslány do konce února. Delegáti klubů musí být registrovaným členem klubu, 

který zastupují. 

 

 VV ČSVLW připravil kalendář soutěží, který bude předložen na VH ČSVLW. 

 

6. Různé 

 

Adam Sedlmajer byl zvolen sportovcem roku 2015 IWWF-EA. 

Gratulujeme!!! 

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

VV ČSVLW se zabýval dokumentem zaslaným z úseku wakeboardingu. Jednotlivé 

body budou na základě možností (finance) zapracovány do plánu na rok 2016 a budou 

součástí materiálů ke schválení na VH ČSVLW. 

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

Petr Marek byl pověřen zjištěním možností provedení lékařských prohlídek 

reprezentace. Bylo zjištěno 51 středisek tělovýchovného lékařství. Pan Marek zpracuje 

seznam těchto středisek, podle umístění klubů. Seznam bude součástí příštího zápisu 

VV ČSVLW s tím, že reprezentanti budou mít povinnost absolvovat prohlídku 

v některém z těchto středisek. 

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

Revizní komise vyzvala ke kontrole  klub TJ Delfín Oleksovice. Kontrola bude 

provedena v nejbližším možném termínu. 

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

Revizní komise provedla kontrolu vyúčtování školení rozhodčích v zahraničí, které se 

konalo v roce 2015 a bylo zjištěno, že někteří vyškolení rozhodčí následně nejezdí 

primárně jako rozhodčí na závody domácí, aby tak vrátili investici svazu do jejich 

vzdělání, ale jezdí místo toho jako rozhodci do ciziny.  

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

Vzhledem k tomu, že se letos předpokládá větší rozsah změn pravidel vodního 

lyžování, je třeba zorganizovat seminář rozhodčích. Podklady pro tento seminář 

připraví pan Nečas. 

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

Paní Hana Ledvinová se 17.12.2015 zúčastnila VH ČOV, o jejímž průběhu krátce 

informovala. 

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

                                    Příští jednání VV ČSVLW se koná 11.2.2016  

    

Zapsala: Lucie Albrecht 
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