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Pokyn stanovuje pravidla pro pořádání závodů v ČR. 

 

1. Mistrovské soutěže 

 

ČSVLW pořádá tyto typy mistrovských soutěží: 

• Absolutní Mistrovství ČR ve vodním lyžování 

• Mistrovství ČR Juniorů a Seniorů ve vodním lyžování pro kategorie do 14, do 17 , do 21, 

nad 35, nad 45 a nad 55 let. 

• Mistrovství ČR ve wakeboardingu 

1.1. Přidělení pověření k pořádání 

Pořadatelem všech mistrovských závodů je ČSVLW, který k technickému a organizačnímu zajištění 

pověří některého z členů Svazu – klub.  

Jednotlivé kluby zašlou žádost o pořadatelství v rámci každoroční registrace klubu. VV ČSVLW žádosti 

projedná a doporučí VH ČSVLW přidělení pořadatelství konkrétním klubům. Pokud o mistrovství 

závod žádá jen jeden pořadatel, může o přidělení pořadatelství rozhodnout VV ČSVLW přímo. 

1.2. Smluvní a ekonomické zajištění mistrovského závodu 

S vybraným pořadatelem uzavře ČSVLW smlouvu o pořádání mistrovského závodu, ve které jsou 

popsány vzájemná práva a povinnosti a také náklady na zajištění mistrovského závodu. Při splnění 

všech podmínek smlouvy, zejména bezproblémové zajištění průběhu závodu a řádné vyúčtování 

nákladů, může VV ČSVLW navrhnout VH ČSLVW přidělení mimořádného příspěvku pořádajícímu 

kubu. 

1.3. Podmínky účasti 

Podmínkou účasti v mistrovském závodě je: 

• Platná registrace a potvrzení o zdravotní způsobilosti 

• Splnění výkonnostního limitu, vyhlášeného VV ČSVLW pro danou závodní sezónu ve 

Zpravodaji č. 1 

Pořádající klub může umožnit start dvou svých závodníků, kteří nesplnili výkonnostní limit, v každé 

věkové kategorii s výjimkou kategorií seniorů. 

1.4. Tituly a medaile 

Titul mistra České republiky se uděluje závodníků, kteří se umístili na prvním místě v každé disciplíně. 

Medaile se udělují závodníkům na prvních třech místech v každé disciplíně, bez ohledu na počet 

startujících. 
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Podmínkou pro udělení titulu a medaile je účast na závěrečném ceremoniálu vyhlašování výsledků. 

Titul ani medaili nelze přebírat v zastoupení ani posílat. Výjimku může udělit hlavní rozhodčí 

v odůvodněných závažných případech (např. závodník musel odjet k ošetření po úrazu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


