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ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU, Křenek, 12.8.2018, 

Přítomni Omluveni Hosté 

   

Ludvík Novák  
Petr Marek 
Jan Danihelka 
 Linda Kölblová 
Lukáš Hořký 
Hana Ledvinová 

 Zdeněk Nečas 
 

Lucie Albrecht – generální 
sekretář 
 

 

Program 
 

1)  MEJ, vodní lyže 

2)  ME, vodní lyže 

3)  ME +35, vodní lyže 

4)  ME 21, vodní lyže 

5) ME -J ve wakeboardingu a wakeskatingu 

6) Rozpočet ČSVLW, stav čerpání dotací 

7) Nominační závody 

8) Inventura přidělené výstroje 

9) Oddílové závody 

10) Soustředění VL 

11) Podpora náborových akcí klubů 

12) Různé 

 

 

1)  MEJ, vodní lyže 
 

22.8.-26.8.2018, Ukrajina 

 

Na toto mistrovství byli nominováni závodníci Kalina Ondřej, Starková Isabela, Hanušová Adéla. 

Ondřej Kalina se probojoval do finále skoku a umístil se na 4. místě s výkonem 47,2m, dále se umístil 

na 13. místě v tricích, 29.místě ve slalomu a 14.místě v kombinaci. 
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Starková Isabela obsadila 21.místo ve slalomu, 20.místo v tricích, 15.místo ve skoku a 15.místo v 

kombinaci. 

Hanušová Adéla se umístila na 26.místě ve slalomu, 22.místě v tricích, 16.místě ve skoku a17.místě 

v kombinaci. 

Družstvo se umístilo na 10 místě. 

 

 

2)  ME, vodní lyže 
 

5.9.- 9.9.2018, Řecko 

 

Na toto mistrovství byli nominováni závodníci Hrubý Libor, Češpivová Anna, Švecová Kateřina. 

VV ČSVLW schválil v mimořádném termínu (mimo řádné jednání VV) a s poplatkem 300,- Kč start 

Kateřiny Vrabcové.  

 

Hrubý Libor se probojoval do finále skoku a umístil se na 10.místě ve skoku výkonem 55,6m a 

29.místě ve slalomu. 

Češpivová Anna se probojovala do finále slalomu a umístila se na 8.místě výkonem 1,00/55/11,25. 

16 místo obsadila v tricích t, 13.místo ve skoku a 9.místo v kombinaci. 

Švecová Kateřina se probojovala do finále skoku a umístila se na 8.místě s výkonem 42,5m, 27. 

místo obsadila ve slalomu, 14.místo v tricích a 11.místo v kombinaci 

Vrabcová Kateřina se umístila na 23.místě ve slalomu, 13. místě v tricích, 15.místě ve skoku a 

12.místo v kombinaci. 

Přesto, že tým nebyl složen z nejvyššího možného počtu členů, dosáhl výborného 6. místa v pořadí 

národních týmů.  

 

3)  ME +35, vodní lyže 
 

22.8.-26.8.2018, Halle Německo 

 

Toho to mistrovství se zúčastnil Veselý Petr, Gerencsery Ladislav, Danihelka Jan na vlastní náklady. 

Veselý Petr se probojoval do finále slalomu a umístil se na medailovém 3.místě s výkonem 

2,00/55/11,25 

Gerencsery Ladislav se probojoval do finále triků a umístil se na 4.místě s výkonem 5840 b. 

Danihelka Jan se probojoval   do finále skoků a umístil se na 4.místě s výkonem 41,6m 

11.místě ve slalomu, 6.místě v tricích a 5.místě v kombinaci. 

Výkonný výbor gratuluje Petru Veselém k zisku medaile! 

 

 

4)  ME 21, vodní lyže 
 

Závodu se na vlastní náklady účastnil Petr Marek. Obsadil 30 místo ve slalomu, 14 místo v tricích a 13 

místo ve skoku.  
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5) ME -J ve wakeboardingu a wakeskatingu 
 

Itálie 7.8-16.8.20 

 

Mistrovství Evropy a Afriky ve wakeboardingu a wakeskatingu se letos účastnilo 7 závodníků. V 

kategorii U15 Adam Lejsek a Kryštof Huta, U19 Kryštof Wlosok, Patrik Hanes, Jan Bartoň a v 

kategorii OPEN Vojtěch Krčmář. Na své náklady startoval v kategorii U19 Tomáš Buček. Všichni 

zmínění v kategorii wakeboard.  

Konkurence v tomto roce byla opět veliká, zároveň byl upraven systém závodění - tj. byl zrušen 

systém LCQ jízd. 

 

Mistrovství Evropy juniorů a seniorů: 

U15 – Pro Adama Lejska šlo o první seznámení s ME, zároveň byl jeden z nejmladších účastníků. I 

tak zajel velmi kvalitní jízdu a ve své skupině obsadil první nepostupovou příčku. Stejně jako Kryštof 

Huta obsadil dělené 25. místo z celkového počtu 39 startujících. 

U19 - V této kategorii ČR reprezentovali 4 jezdci z celkového počtu 39 závodících. Jan Bartoň 

vylosoval velmi obtížnou kvalifikační skupinu, přes kterou nepostoupil dále a obsadil 33. místo, 

Kryštof Wlosok měl velkou šanci na úspěch, bohužel nedojel ani jednu kvalifikační jízdu a obsadil 25. 

místo. Tomáš Buček a Patrik Hanes postoupili do čtvrtfinále, nakonec obsadili 21., resp. 13. místo.  

Český team se umístil na 21. místě z 23 zemí.  

 

Mistrovství Evropy OPEN: 

V kategorii OPEN se Vojtěch Krčmář umístil na 17. místě z 27. startujících. Zde se český team se 

umístil na 15. místě z 20 zemí.  

 

Manažerka reprezentace hodnotí výjezd i tak pozitivně. Výjezdu se účastnilo několik závodníků, kteří 

prozatím neměli zkušenosti se závody takového formátu, zejména ti nejmenší, pro které tato 

zkušenost bude zajisté v příštích letech velkým přínosem. V dalších sezónách by bylo přínosem pro 

celý team účast dívek v kategorii U 15 a U19.  

 

 

6) Rozpočet ČSVLW, stav čerpání dotací 
 

VV ČSVLW ukládá J. Danihelkovi a L Hořkému aktualizaci stavu čerpání dotací k datu příštího jednání VV. 

 

 

7) Nominační závody 
 

L. Novák předložil návrh na pořádání nominačních závodů. Do příštího jednání připraví členové VV k tomuto 

návrhu připomínky a návrh bude finalizován. 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=13.+m%C3%ADsto.%C2%A0+%C4%8Cesk%C3%BD&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=13.+m%C3%ADsto.%C2%A0+%C4%8Cesk%C3%BD&entry=gmail&source=g
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8) Inventura přidělené výstroje 
 

P. Marek provedl inventuru výstroje přidělené závodníkům.  

Na základě inventury VV ČSVLW rozhodl, že : 

 

Viktor Meisner – vrátí trikovku D3 z důvodu ukončení závodní a tréninkové činnosti 

 

Jan Svoboda – vrátí skočky Conelly 88“ a trikovku D3, z důvodu ukončení závodní a tréninkové činnosti 

TJ Slavoj Plzeň vrátí skočky zapůjčené na dobu aktivního tréninku Daniela Rešla. 

 

9) 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 

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. 

 

18.8.2018 Water Sports Club (WSC),       výsledky dodány 
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10) Soustředění VL 
 

VV ČSVLW Schválil návrh SK SKI Přelouč na soustředění závodníků do 21 let. Soustředění se bude 

konat v termínu 27.-30.9.2018 v Mělicích.  

 

11) 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 WSC H.W. 

       VV ČSVLW schválil částečnou úhradu nákladů této akce ve výši 5000,-Kč. 

 

   

12) Různé 
 

VV projednal nesouhlas p. Ivana Vrabce s bodem č. 4 v zápisu 8/18 (zasláno emailem dne 13.8.2018)  

 

1/ Pro soustředění platí stejná pravidla pro vodní lyžování i wakeboarding a stejná povinnost předložit 

zprávu. V zápise byla uvedena informace o dosud předložených zprávách. Organizátor soustředění 

ve wakeboardingu je povinen předložit stejnou zprávu a v okamžiku, kdy se tak stane, bude to 

uvedeno v zápisu z VV ČSVLW. 

 

2/ Kvalifikační kritéria jsou stanovena pro lyžaře i jezdce wakeboardingu. Zásadním rozdílem však je, 

že pro lyžaře je možné je stanovit formou absolutních výkonnostních limitů (body v disciplínách jsou 

porovnatelné mezi jednotlivými závody) a tedy může být jejich splnění v zápise popsáno. U jezdců 

wakeboardingu je aktuální konkurenceschopnost, a tedy splnění kvalifikačních kriterií nutno 

posuzovat podle umístění na jednotlivých závodech (rozhoduje i kvalita a obsazení závodu) je 

nominace v kompetenci sportovního manažera pro wakeboarding. 

Doplňkové podmínky – počet startů za návodech atd. jsou pro obě sekce shodné. 

 

 

 

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

Příští jednání VV se koná 10.10.2018  

 

Zapsala Lucie Albrecht 

 


