ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A WAKEBOARDINGU
CZECH WATERSKI AND WAKEBOARD FEDERATION

ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU, Stráž pod Ralskem, 5.8.2018
Přítomni

Omluveni

Hosté

Ludvík Novák
Petr Marek
Jan Danihelka
Zdeněk Nečas
Lukáš Hořký
Linda Kölblová

Hana Ledvinová

Lucie Albrecht – generální
sekretář

Program
1) Oddílové závody
2) Podpora náborových akcí klubů
3) Zapůjčení techniky a lodi na závody VL
4) Reprezentační soustředění VL a wake
5)Nominace na MEJ, vodní lyže
6) Nominace na ME, vodní lyže
7) Nominace na ME, wakeboarding
8) Žádost K. Švecové o proplacení výstroje
9) Různé

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 a dodaly výsledky 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
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•

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

výsledky dodány

8.6.2018, Klub vodního lyžování Předměřice (VLP),

výsledky dodány

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),

výsledky dodány

7.7.2018 Stehno marine klub (SMK),

výsledky dodány

14.7. a 21.7.2018 Wake klub Stráž (WKS),

výsledky dodány

22.7.2018 TJ Delfín Oleksovice (DOL),

výsledky dodány

Water Sports Club (WSC), nedodržel plánovaný termín 28.7.2018, a to z důvodu rozbitého
vleku (potvrzeno odkazem na webových stránkách Wake parku Chomutov, kde si klub vlek
pronajímá)
VV ČSVLW schválil odklad konání oddílového závodu WSC do 20.srpna.

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 16.6.2018 předložil Slavoj Kostelec.
VV ČSVLW schválil částečnou úhradu nákladů této akce ve výši 5000,-Kč.

3) Zapůjčení techniky a lodi na závody VL
VV ČSVLW schválil žádost TJ Delfín Oleksovice o zapůjčení techniky na závod Moravian Slalom
Trophy.
,

4) Reprezentační soustředění VL a wake
•

Soustředění reprezentace a sledované mládeže VL proběhlo v klubu SK SKI Přelouč
v termínu 23.7.-25.7.2018. Zúčastnilo se 10 závodníků. Trenérem byl Marek Mlýnek.
Závěrečná zpráva bude předložena včetně doporučení trenéra pro rozvoj závodníků, kteří se
soustředění zúčastnili.

•

Soustředění reprezentace a sledované mládeže ve wakeboardingu organizované klubem
Water Sports Club proběhlo 11-14.7.2018. Zúčastnili se 4 závodníci. Došlo k menšímu úrazu
kotníku.
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5)Nominace na MEJ, vodní lyže
O nominaci na MEJ ve vodním lyžování, které se bude konat ve dnech 22.-26. 8. 2018 na Ukrajině, rozhodl VV
následovně:
Ondřej Kalina

- Splnil všechny nominační podmínky a byl nominován.

Adéla Hanušová

- Splnila vstupní limity ve všech disciplínách a kvalifikační limit ve slalomu.
VV rozhodl o podmínečné nominaci za podmínky, že se zúčastní AMČR, jako třetího
kvalifikačního závodu

Izabela Starková

- Splnila vstupní limity ve všech disciplínách a kvalifikační limity ve slalomu a ve figurální jízdě.
VV rozhodl o podmínečné nominaci za podmínky, že se zúčastní AMČR, jako třetího
kvalifikačního závodu.

Matouš Beran

- Splnil výkonnostní limity, ale nesplnil povinný počet nominačních závodů a nebyl nominován

Martin Lang

- Splnil limit pouze ve figurální jízdě, ale nesplnil vstupní limity pro ostatní disciplíny a kvalifikační
limit ve druhé disciplíně a nebyl nominován.

Klaudie Kmentová - Splňuje kvalifikační limit ve figurální jízdě, ale nesplňuje vstupní limity pro ostatní disciplíny a
nebyla nominována
Vedením výpravy byl pověřen Ivo Starka.
Nominovaní mají povinnost do tří dnů potvrdit účast.

6) Nominace na ME, vodní lyže
O nominaci na ME ve vodním lyžování, které se bude konat ve dnech 6-8.9.2018 v Řecku, rozhodl VV následovně:
Adam Sedlmajer

- Splňuje všechny nominační kriteria. Z účasti na ME se omluvil.

Martin Kolman

- Splňuje všechny nominační kriteria a byl nominován.

Libor Hrubý

- Splňuje kvalifikační limity ve skoku.
VV ČSVLW rozhodl o podmínečné nominaci za podmínky, že se zúčastní AMČR.

Martina Gerencsery - Splňuje kvalifikační limit ve figurální jízdě a byla nominována.

Anna Češpivová

- Splňuje kvalifikační limit v tricích a ve slalomu a vstupní limit ve skoku a byla nominována.
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Kateřina Švecová

- Splňuje kvalifikační limit v tricích a ve skoku a vstupní limit ve slalomu.
VV ČSVLW rozhodl o podmínečné nominaci za podmínky, že se zúčastní AMČR, jako
třetího kvalifikačního závodu.

Nominovaní mají povinnost do tří dnů potvrdit účast.

7) Nominace na ME, wakeboarding
Na ME ve wakeboardingu a wakeskatingu, které se bude konat ve dnech 10.-18. 8. 2018 v Miláně, byli nominováni
tito závodníci:
U15
Adam Lejsek
Kryštof Huta
U19
Jan Bartoň
Patrik Hanes
Kryštof Wlosok
Tomáš Buček – na vlastní náklady
Open
Vojta Krčmář

8) Žádost K. Švecové o proplacení výstroje
VV ČSVLW rozhodl na minulých jednáních, že Kateřině přidělí trikovou lyži ze skladu svazu
. Podmínkou bylo vrácení rozbité lyže. Kateřina pak v nové žádosti požádala o lyži ve velikosti D3 41.
Tuto žádost VV akceptoval s tím, že trvá podmínka vrácení rozbité lyže.
VV k výše uvedenému doplňuje, že poskytne Kateřině ze skladu trikovou lyži D3, 41 proti
písemnému potvrzení se závazkem vrátit rozbitou lyži Radar velikosti 42, nebo zaplatit pořizovací
cenu 8.800,-Kč včetně DPH do konce roku 2018.

9) Různé
•

Svaz rozešle faktury klubům, které si objednaly přenosovou techniku.
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•

SZVLW oznámil, že je schopen na AMČR nominovat pouze jednoho rozhodčího místo
plánovaných dvou. Nominace na AMČR bude pořadatelem doplněna o jednoho rozhodčího z
ČR a tento náklad bude přefakturován SZVLW.

•

Vojtěch Krčmář se zúčastnil mezinárodního školení wakeboardingových rozhodčích
konaného v Bratislavě (26-28.6.2018) a stal se 3hvězdičkovým mezinárodním rozhodčím.

•

Připravované soustředění reprezentace na Křenku bylo pořadatelem zrušeno z důvodu
omezení účasti oddílových sportovců na základě připomínek ekonoma svazu Jana Danihelky,
neboť pořádající oddíl nominoval pouze své závodníky.

--------------------------------------------------Příští jednání VV se koná 13.8.2018
Zapsala Lucie Albrecht
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