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Pokyn stanovuje pravidla pro start závodníků na zahraničích závodech. 

1. Obecná ustanovení 

1.1. Při výjezdech závodníků na zahraniční závody je důležitým kritériem, zda jde o závody 

titulární (Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, Univerzitní mistrovství světa) či o jiné 

zahraniční závody. 

2. Start závodníka na netitulárních závodech 

2.1. Pokud bude závodník chtít startovat na netitulárních závodech (závody zahraniční, 

mezinárodní, mimo Mistrovství světa, Mistrovství Evropy či Univerzitního mistrovství světa) 

není povinen tento start hlásit ČSVLW. Na tomto závodě bude závodník startovat pod svým 

jménem, na vlastní nebezpečí a přihlásit se na něj může sám, dle pravidel organizátora 

konkrétního závodu. Závodník je povinen informovat se u ČSVLW, zda daný závod není 

vyhlášen VV ČSVLW za zakázaný*. 

 

2.2. V případě, že by organizátor závodu vyžadoval oficiální vyslání závodníka domácí federací, 

potom klub/oddíl o povolení startu závodníka požádá VV ČSVLW písemně předem tak, aby 

žádost mohla být projednána na schůzi výkonného výboru (min 1 pd před jeho konáním – 

termíny viz www.cwwf.cz ). 

2.2.1. Žádost bude obsahovat: 

- Jméno a registrační číslo závodníka 

- Identifikace závodu 

- Způsob přihlášení a kontakt na organizátora 

- Všechny podklady, které organizátor závodu k přihlášce požaduje 

- Prohlášení, že se závodník účastní na vlastní náklady. 

2.2.2. V případě, že VV ČSVLW žádosti vyhoví, potvrdí a odešle přihlášku závodníka k soutěži.  

2.2.3. Po tomto termínu projedná žádost Generální sekretář telefonicky s jednotlivými členy VV 

ČSVLW. Poplatek za toto řešení je 300 Kč za závodníka. 

2.2.4. Při tomto postupu pojištění závodníka obstarává Generální sekretář ČSVLW. Následně 

bude tato pojistka přefakturována klubu, jehož je závodník členem.  

2.3 ČSVLW doporučuje závodníkům sjednat připojištění na tento závod. 

2.4 Požaduje-li závodník, aby výsledky ze soutěže byly zahrnuty do celoročních žebříčků výkonů a 

vyhodnocení financování, zašle výsledkovou listinu nejpozději do 1 týdne po návratu. Tyto 

dokumenty se předkládají výhradně na sekretariátu ČSVLW a vyřizuje je Generální sekretář 

Svazu. 

3. Start závodníka na titulárních závodech 

3.1. Titulárních soutěží (Mistrovství Evropy, Mistrovství světa a Univerzitní mistrovství světa) se 

smí závodník účastnit jen za předpokladu, že je oficiálně nominovaný VV ČSVLW. Bez ohledu 

na fakt, zda se závodník účastní titulární soutěže za finanční podpory ČSVLW nebo bez ní, 

pojištění závodní činnosti vyřizuje Generální sekretář ČSVLW. V případě, že se závodník 

účastní titulární soutěže na své náklady, bude tato pojistka přefakturována klubu, jehož je 

závodník členem.  

http://www.cwwf.cz/
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3.2. Pokud bude závodník startovat na mezinárodní titulární soutěži bez povolení ČSVLW, bude 

jeho mateřský klub penalizován částkou 20 000,- Kč 

 

Důležité upozornění – Pojištění: Je nutné se vždy ujistit, že sjednaná pojistka skutečně kryje 

organizovaný závod ve VL/WB. Každá pojišťovna má podmínky vlastní. Např. VZP umožňuje 

samostatné připojištění závodní činnosti. Axa má vodní lyžování jako běžný sport bez příplatku, 

wakeboarding jako rizikový sport s příplatkem – ale pouze pokud jsou provozovány na rekreační 

úrovni. Pokud se jedná o organizovaný sport nebo závod, jsou oba jako rizikové a je potřeba je 

zvlášť připojistit. Závodníkům lze doporučit sjednat toto pojištění skrz ČSVLW, který má 

vyjednané výhodnější podmínky pro pojištění závodníka na mezinárodních závodech. V případě 

zájmu o toto pojištění je nutné kontaktovat sekretariát ČSVLW minimálně 10 pd před závodem. 

Žádat o to musí klub. 

 

*Zakázaný závod – pojem vycházející z IWWF EC Bye Laws. Jedná se o závod, který IWWF EC nebo 

ČSVLW, určí jako nežádoucí pro účast závodníků a rozhodčích. Používá se velmi výjimečně u 

závodů, kde pořadatel zásadním způsobem porušil pravidla (např. manipuloval výsledky, podílel 

se na dopingu) nebo jsou v oblastech, kde může účastníkům hrozit nebezpečí (epidemie, válečné 

konflikty, přírodní katastrofy atd.). O případných zakázaných závodech bude ČSVLW proaktivně 

informovat všechny kluby. 

 


