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ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU, Křenek, 13.6.2018 

Přítomni Omluveni Hosté 

   

Ludvík Novák 
Linda Kölblová  
Petr Marek 
Hana Ledvinová 
Lukáš Hořký 
 

Zdeněk Nečas 
Jan Danihelka 
 

Lucie Albrecht – generální 
sekretář 
Ivo Starka -  předseda kontrolní 
komise 
Jakub Tománek – člen kontrolní 
komise 

 

Program 
 

1) Ochrana osobních údajů (GDPR) ve sportu 

2) Návrh přidělování výstroje reprezentantům 

3) Kondiční testy reprezentace 

4) Oddílové závody 

5) Žádosti o start na mistrovských soutěžích na vlastní náklady 

6) ME vodní lyžování, nominace závodníků 

7) Školení rozhodčích ve wakeboardingu 

8) Zapůjčení techniky a lodi na závody VL 

9) Předběžná nominace na ME ve wakeboardingu a wakeskatingu 

10) Rozpis závodu AMČR ve vodním lyžování 

11) Rozhodčí ČR 

12) Žádost K. Švecové o proplacení výstroje 

13) Sportovní centrum mládeže 

14) Reprezentační soustředění wakeboarding 

15) Reprezentační soustředění VL 

16) Žádost klubu WSN 

1) Ochrana osobních údajů (GDPR) ve sportu 
 

Základní pokyny byly klubům poslány. Následovat bude uzavření smluv o zpracování osobních údajů mezi svazem 

a kluby.  
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2) Návrh přidělování výstroje reprezentantům 
 

Petr Marek předložil návrh přidělování výstroje reprezentantům. Tento návrh byl připomínkován a na jeho základě 

bude vytvořen organizační pokyn, který bude obsahovat pravidla pro přidělování i vracení výstroje reprezentanty. 

 

3) Kondiční testy reprezentace 
 

VV ČSVLW schválil obnovení testování fyzické kondice reprezentantů vždy po a před závodní sezónou. 

První testování bude realizováno na konci letošní závodní sezóny. Při testování bude použita standartní metodika 

fyzických testů doporučená Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.  

Lukáš Hořký byl pověřen zpracováním interního pokynu pro konání fyzických testů reprezentace. 

 

4) 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) 

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

8.6.2018, Klub vodního lyžování Předměřice (VLP) 

10.6.2018, Shadow of Whales waterski club Praha (SWP) 

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

 

5) Žádosti o start na mistrovských soutěžích na vlastní náklady 
 

• VV ČSVLW schválil žádosti klubů o start na ME 21 vodní lyže, Francie, 30.8.-2.9.2018, a to na vlastní náklady 

pro tyto závodníky: 

Matěj Černý, Petr Marek ml. (VLS) 

Kateřina Vrabcová (SKP) 

 

• VV ČSVLW schválil žádosti klubů (podáno prostřednictvím manažera wake reprezentace L. Kölblovou) o 

start na ME ve wakeboardingu a wakeskatingu Itálie, Milán, 12.-19.8.2018 a to na vlastní náklady pro tyto 

závodníky: 

Kryštof Huta, Adam Lejsek, Jan Gaží (WTA) 

Matěj Štěpánek (BAG) 

Matěj Blahovec (WSC) 

Vojtěch Krčmář (CWC) 

Tomáš Buček (SKH) 

Jana Krčmová (WKS) 
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6) ME vodní lyžování, nominace závodníků  
 

VV ČSVLW rozhodl o vyslání reprezentačních výprav na tyto závody 

o Mistrovství EA Juniorů,.  22-26.8. 2018, Dněpropetrovsk, Ukrajina  -  družstvo juniorů (3 závodníci) 

o Mistrovství EA Open, 6.9.-9.9.2018, Ioanina, Řecko – družstvo 6 závodníků 

 

O nominaci konkrétních závodníků bude rozhodnuto po nominačních závodech. 

7) Školení rozhodčích ve wakeboardingu  
 

VV ČSVLW schválil účast 3 rozhodčích na školení rozhodčích ve wakeboardingu, a to za účelem získání a 

udržení kvalifikace.  

Školení se koná v Bratislavě v termínu 26.-28.6.2018 

 

8) Zapůjčení techniky a lodi na závody VL 
 

VV ČSVLW schválil žádost klubu SK SKI Přelouč o zapůjčení techniky na závod AMČR a Mělice waterski cup. 

 

VV ČSVLW schválil žádost klubu SK SKI Přelouč o zapůjčení lodi na závod AMČR. 

 

VV ČSVLW neschválil žádost klubu SK SKI Přelouč na zapůjčení lodi na závod Mělice waterski cup.  

 

VV ČSVLW schválil žádost klubu Slavoj Plzeň o zapůjčení techniky na závod O pohár Slavoje. 

 

 

9) Předběžná nominace na ME ve wakeboardingu a wakeskatingu 
      Itálie, Milán, 12.-19.8.2018 

 

VV ČSVLW schválil předběžnou nominaci 6 reprezentantů na ME ve wakeboardingu a wakeskatingu 

 

10) Rozpis závodu AMČR ve vodním lyžování 
 

VV ČSVLW schválil propozice AMČR a ty budou v nejbližších dnech rozeslány klubům. 

 

11) Rozhodčí ČR 
Zástupci rozhodčích ČR byli nominováni do panelu rozhodčích na evropské a světové mistrovské závody. 

Konkrétně Zdeněk Kolman na MS 35+. Zdena Dolanská a Lukáš Hořký na ME 35+ 

 

12) Žádost K. Švecové o proplacení výstroje 
Kateřina Švecová požádala o proplacení trikové lyže, kterou si koupila jako náhradu za rozbitou lyži. VV ČSVLW 

tuto žádost neschválil a zároveň VV ČSVLW rozhodl, že Kateřině přidělí trikovou lyži ze skladu svazu. 

Podmínkou je vrácení rozbité lyže. Předání lyží zajistí Petr Marek. 
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13) Sportovní centrum mládeže 
 

• Waterski club TJ Neratovice předložil zprávu o činnosti Sportovního centra mládeže v roce 2017. Zpráva bude 

schválena na příštím jednání VV.  

• Pro rok 2018 nepožádal o zřízení SCM žádný klub. 

 

14) Reprezentační soustředění wakeboarding 
 

VV ČSVLW schválil návrh Lindy Kölblové na uspořádání wakeboardového soustředění reprezentace 

 (11-14.7.2018), kterého se zúčastní 6 závodníků.  

 

15) Reprezentační soustředění VL 
 

Manažer reprezentace VL vyzývá zájemce z řad klubů k pořádání reprezentačního soustředění. Podmínkou je 

zajištění trenéra, stravování a ubytování. Jednalo by se o čtyřdenní soustředění. Bližší informace u manažera 

reprezentace Petra Marka. 

 

16) Žádost klubu WSN 
 

Klub WSN předal výkonnému výboru požadavek na vybavení reprezentantů a sledované mládeže. 

 

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

Příští jednání VV se koná 11.7.2018 

 

Zapsala Lucie Albrecht 

 


