ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A WAKEBOARDINGU
CZECH WATERSKI AND WAKEBOARD FEDERATION

ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU, Křenek, 11.7.2018
Přítomni

Omluveni

Hosté

Ludvík Novák
Petr Marek
Hana Ledvinová
Jan Danihelka

Zdeněk Nečas
Lukáš Hořký
Linda Kölblová

Lucie Albrecht – generální
sekretář

Program
1) Oddílové závody
2) Podpora náborových akcí klubů
3) Zapůjčení techniky a lodi na závody VL
4) Žádost K. Švecové o proplacení výstroje
5) Reprezentační soustředění VL
6) Rozpis MČRJ
7) Proběhlé závody
8) Různé

V minulých dnech nás opustili dva bývalí činovníci vodního lyžování Milan Heinik z klubu TJ Delfín Oleksovice a
Josef Kolman z Waterski klubu TJ Neratovice. Čest jejich památce.

1) Oddílové závody
•

VV ČSVLW na VV dne 11.4. 2018 rozhodl, že kluby musí nejpozději 14 dní před konáním oddílového
závodu nahlásit svazu termín a místo konání závodu.
Požadavek vyplývá z nového systému hodnocení ze strany MŠMT, ve kterém je jedním z kriterií
počet doložitelných závodů, kterých se závodníci účastní.
K dnešnímu dni nahlásili 14 dní před konáním závodu termín tyto kluby:

26.5.2018, WSC TJ Neratovice (WSN),

výsledky dodány

2.6.2018, SK SKI Přelouč (SKP),

výsledky dodány

2.6. 2018, Klub vodního lyžování Stráž pod Ralskem (VLS),

výsledky dodány

2-3.6.2018, Klub vodního lyžování Slavoj Kostelec (SKO),

výsledky dodány

8.6.2018, Klub vodního lyžování Předměřice (VLP)
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10.6.2018, Shadow of Whales waterski club Praha (SWP),

výsledky dodány

16.6.2018 (19.00) Vodní lyžování a wakeboarding Havířov (SKH)

výsledky dodány

6.7.2018 TJ Slavoj Plzeň (SLP)
7.7.2018 Stehno marine klub (SMK)
14.7. a 21.7.2018 Wake klub Stráž (WKS)

•

TJ Delfín Oleksovice nahlásil oddílový závod s tímto programem v rozpisu závodu:
6. Program závodu:
V termínu od 25.6. 2018 – do 22.7.2018 se bude konat přebor TJ Delfín Oleksovice.
Každý člen TJ, který se bude účastnit přeboru v daném období si bude zapisovat svoje výkony, v
jednotlivých disciplínách, které 22.7.2018 nahlásí předsedovi TJ.
Bude to v každé disciplíně pouze jeden nejlepší výsledek za sledované období.
VV ČSVLW takto organizovaný oddílový závod neakceptuje, a to vzhledem k tomu, že nejsou určena
konkrétní data závodů a výsledky si nemohou hlásit samotní závodníci.

2) Podpora náborových akcí klubů
VV ČSVLW schválil (viz. zápis 4-18) možnost poskytnutí příspěvku klubům, které uspořádají náborovou akci s cílem
získání nové talentované mládeže. Maximální výše příspěvku činí 5.000,- Kč za každý klub a podmínkou úhrady je
předložení vyúčtování nákladů souvisejících s pořádanou akcí včetně kopií dokladů a dokumentace (fotografie,
novinové články apod.) o pořádání akce včetně stručného vyhodnocení.
Kompletní dokumentaci o akci, která se konala 3.6.2018 předložil Water ski club TJ Neratovice.
VV ČSVLW schválil částečnou úhradu nákladů této akce ve výši 5000,-Kč.

3) Zapůjčení techniky a lodi na závody VL
•

VV ČSVLW schválil žádost Stehno marine klubu Pardubice o zapůjčení techniky na závod MČRJ a Marin
masters.

•

VV ČSVLW schválil žádost Stehno marine klubu Pardubice o zapůjčení lodi na závod MČRJ.

•

VV ČSVLW neschválil žádost Stehno marine klubu Pardubice na zapůjčení lodi na závod Marin masters.

•

VV ČSVLW schválil žádost Klubu vodního lyžování stráž pod Ralskem o zapůjčení techniky na závod
Memoriál V. Kadlčíka

,

4) Žádost K. Švecové o proplacení výstroje
VV ČSVLW rozhodl na minulém jednání, že Kateřině přidělí trikovou lyži ze skladu svazu. Podmínkou bylo vrácení
rozbité lyže.
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Kateřina v nové žádosti požádala o lyži ve velikosti D3 41. Tuto žádost VV akceptoval s tím, že trvá podmínka
vrácení rozbité lyže.

5) Reprezentační soustředění VL
Na základě výzvy manažera reprezentace z minulého VV, předložil klub SK SKI Přelouč návrh rozpočtu soustředění
reprezentace a sledované mládeže.
VV ČSVLV návrh schválil. Soustředění se bude konat v termínu 23.7.-25.7.2018.

6) Rozpis MČRJ
VV ČSVLW schválil propozice MČRJ, které budou rozeslány klubům.

7) Proběhlé závody
Proběhl závod Moravia Cup. Zúčastnilo se celkem 29 závodníků. 26 bylo českých závodníků, z toho 14 mládeže.

8) Různé
•

Ludvík Novák se dne 12.6.2018 zúčastnil pléna Českého olympijského výboru (sekce neolympijských
sportů) v Centru pohybové medicíny v Praze. Účastníci mimo jiné byli seznámeni s výhledem financování
sportu na rok 2019. Proběhlo také hodnocení účasti na světových hrách a poděkování jednotlivým sportům.
V tentýž den se na stejném místě konal i seminář, který připravila Komise neolympijských sportů (ČKSOI)
Hlavním tématem bylo řízení a organizace svazů a řešení vztahu jednotlivých svazů s kluby a TJ. Semináře
se zúčastnili Ludvík Novák a Lucie Albrecht.

•

20.6.2018 se Ludvík Novák zúčastnil VH České unie sportu. Byla zde zhodnocena činnost ČUS v roce
2017. Široce byl diskutován vzniklý problém ohledně financování sportu 2017. Hlavní vina za chyby ve
financování sportu byla přiřčena bývalé ministryni Valachové. Na jednání byl přítomen náměstek
současného ministra, který přislíbil zjednodušení podávání dotačních programů pro rok 2019.

•

Jan Danihelka se 18.6. zúčastnil besedy s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou na téma
„financování sportu ze státního rozpočtu“. Projednávala se hlavně otázka financování klubů ze strany
svazů. Jan Danihelka zde mimo jiné vznesl připomínku k nemožnosti financování závodů z dotační kapitoly
Talent. Vládní zmocněnec přislíbil projednání této připomínky.

--------------------------------------------------Příští jednání VV se koná 5.8.2018
Zapsala Lucie Albrecht
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