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ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU, KŘENEK, 7.8.2019 

Přítomni Omluveni Hosté 

   

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

Hana Ledvinová 
 
 
 
 

Lucie Albrecht - generální sekretář 
Ivo Starka, člen kontrolní komise 

 

1) Kontrola zápisu z 10.7.2019 

2) Čerpání 2019 

3) Informace o proběhlých soutěžích 

4) Nominace na MEJ ve vodním lyžování 

5) Informace o přípravě AMČR 

6) Informace o přípravě MČRJ 

7) Zajištění  MS -vl, ME- wake, MEJ - vl 

8) ME ve wakeboardingu juniorů a seniorů (10-15.9.2019) 

9) Oddílové závody 

10) Hodnocení výkonnosti reprezentace 

11) Různé 

 

1) Kontrola zápisu z 10.7.2019 
 

Zápis bude rozeslán klubům 

 

VV ČSVLW - Seznam úkolů       

     

Číslo Úkol Odpovídá Termín Stav 

2019VV08_01 upravit rozpočet MEJ /VL Marek 16.06.2019 splněno 

2019VV08_02 Rozpočet MEJ/WKB Kölblová 19.06.2019 NE splněno 

2019VV08_03 
Odhad nákladů na přípravné akce 
reprezentace 

Marek, 
Danihelka 05.08.2019 splněno 7.8.2019 

2019VV08_04 Specifikace poptávky repre oblečení Hořký 16.06.2019 splněno 

2019VV08_05 Prověření zdr.prohlídky MK Danihelka 20.06.2019 splněno 

2019VV08_06 Půjčení auta ME Hořký 10.07.2019 splněno 
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2019VV08_07 
Dodat MŠMT požadované opravy 
vyúčtování Danihelka 19.06.2019 splněno 

2019VV09_01 Podklady pro nominaci MEJ/VL Marek 05.08.2019  splněno 7.8.2019 

2019VV09_02 Výběr z nabídek repre oblečení Hořký 09.10.2019   

2019VV09_03 
Kontrola plnění plánu reprezentace 
(minuty) 

Marek, 
Danihelka 07.08.2019 splněno 

2019VV09_04 
Zhodnocení výkonnosti reprezentace 
5,6,7/2019 Marek 07.08.2019 splněno 

2019VV09_05 
Sankce za porušení režimu VT- dopis 
klubům Danihelka 11.09.2019 Posun 

2019VV09_06 Přepočet výsledků z rankingu do Entry MS Hořký 13.07.2019 splněno 

 
 

2) Čerpání 2019 
 

Jan Danihelka přednesl zprávu o aktuálním stavu čerpání.  

 

3) Informace o proběhlých soutěžích  
 

Proběhly tyto závody: 

 

• MČR ve wakeboardingu a wakeskatingu, 20.7. 2019 

Závod proběhl za slunečného počasí a bezvětří. Nedošlo k technickým, ani organizačním problémům 

. Vyhlášení vítězů proběhlo již půl hodiny po ukončení závodu 

 

• Slavoj Plzeň Cup, 21.7.2019 

Závod proběhl bez komplikací a bez zranění. Drobné technické nedostatky byly okamžitě vyřešeny a 

nedošlo k větším prostojům. 

 

• Memoriál Ing. V. Kadlčíka ve Stráži pod Ralskem, 3.-4.08.2019. 

Při závodě ve Stráži došlo během soboty k opakovanému přerušení závodu z důvodu bouřek a 

dešťových přeháněk, plánovaný harmonogram závodu byl ale dodržen. 

Během závodu ve skoku došlo ke zranění závodníka Ondřeje Kaliny. Po pádu byl ošetřen přítomným 

lékařem a převezen do nemocnice na RTG vyšetření, kde mu byla diagnostikována zlomenina vřetení 

kosti. 

Během závodu ve skoku docházelo k opakovaným zdržením při startu, protože několik závodníků 

nebylo schopno rozhodčímu v lodi sdělit rychlost a dráhu lodi. VV ČSVLW na základě toho apeluje 

na kluby, že je nutné, aby závodník znal základní pravidla a informace nutné pro závod. 

 

 

4) Nominace na MEJ ve vodním lyžování 
 

Na MEJ byli na základě splněných limitů nominováni: 
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• Do 14ti let 

Klaudie Kmentová 

Eliška Kalinová 

Lukáš Kříž 

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

 

Adam Dlouhý nesplnil nominační kriteria, ale přesto mu v případě zájmu bude umožněn start na ME 

za podmínky uhrazení části nákladů z vlastních prostředků (trénink a startovné).   

 

• Do 17ti let  

 

Ondřej Kalina byl nominován, ale vzhledem ke zranění a předpokládané době rekonvalescence 

nebude vyslán. 

Martin Lang 

Adéla Hanušová 

______________ 

 

Linda Polidorová nesplnila nominační kriteria, ale přesto jí v případě zájmu bude umožněn start na 

ME za podmínky uhrazení části nákladů z vlastních prostředků (trénink a startovné).   

 

Organizací výjezdu byl pověřen Petr Marek. 

 

5) Informace o přípravě AMČR 
 

Příprava na závod probíhá. Aktuálně se budují pevná stanoviště pro měření slalomu kamerovým systémem. 

 

6) Informace o přípravě MČRJ 
 

Rozpis byl schválen v emailové komunikaci dne 30.7.2019 

 

Závodiště je připraveno. Zbývá jen zkompletovat medaile. 

 

7) Zajištění  MS -vl, ME- wake, MEJ - vl 
 

• MS, vodní lyžování  (za výjezd odpovídá L. Hořký) 

 

Organizačně vše zajištěno. Poslední část výpravy odlétá 8.8.2019 do Malajsie. Všechny služby a 

náklady jsou již uhrazeny s výjimkou letenky  M. Kolmana, který předložil doklady až před několika 

dny. 

 

• ME, wakeboarding (za výjezd odpovídá L. Kölblová) 
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V přípravě. Zajištění a úhrada služeb bude probíhat průběžně. 

 

• MEJ, vodní lyžování (za výjezd odpovídá P. Marek) 

Ubytování a doprava zajištěno. Ostatní se průběžně řeší. 

 

8) ME ve wakeboardingu juniorů a seniorů (10-15.9.2019) 
 

Na ME wake juniorů a seniorů byla na mimořádném jednání VV dne 20.7.2019 nominována Jana Krčmová, 

která je přihlášena do kategorie U15 girls wakeboard.  

VV schválil jako její doprovod Františka Krčmu, kterému bude zároveň uhrazena účast na semináři 

wakeboardových rozhodčích, který se koná na zmíněném ME. 

 

VV schválil žádost o start na ME wake na vlastní náklady, kterou podal klub Wake Team Academy (WTA) za 

závodníka Adama Lejska - (kategorie U15 boys wakeboard)  

Klub WTA nesplnil podmínky plného financování tohoto závodníka. 

 

VV podmínečně schválil start závodníka Josefa Vaculíka (kategorie +40 veteran men wakeboard) - žádosti 

bude vyhověno, pokud bude tato žádost zaslána domovským klubem závodníka (Wake klub Stráž). 

 

. 

9) Oddílové závody 
 

Oddílové závody (podmínka financování závodníků) nahlásily a výsledky odevzdaly tyto kluby: 

 

(DOL) Delfín Oleksovice 

(SKH) Klub vodního lyžování Havířov  

(SKO) KVL SLAVOJ Kostelec 

(SKP) SK SKI Přelouč 

(SLP)Tělovýchovná jednota Slavoj Plzeň 

(SMK) Stehno marine klub Pardubice 

(SWP) Shadow of Whales waterski club Praha 

(VLP) Klub Vodního lyžování Předměřice  

(SLP) Klub vodního lyžování Stráž pod Ralskem 

(WKS) Klub vodního lyžování Stráž pod Ralskem 

(WSN) WSC TJ Neratovice     

 

 

10) Hodnocení výkonnosti reprezentace 
 

Proběhlo zhodnocení výkonnosti reprezentace za období leden- červenec 2019. 

Výkonnost u většiny závodníků stagnuje nebo došlo k mírným nárůstům.  Ke zlepšení došlo jen u některých 

mladších závodníků, z toho důvodu bylo rozhodnuto o účasti některých mladších závodníků na MEJ.  
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Pro nadcházející sezonu bude zpracována koncepce tréninkového plánu reprezentace a sledovaných 

závodníků. S ohledem na dosud nevytvořený orgán trenérské rady bude manažer reprezentace zpracovávat 

tuto koncepci po dohodě s trenéry jednotlivých klubů.  

Proběhla také kontrola množství odtrénovaných minut reprezentace a sledované mládeže 

 

 

11) Různé 
 

• VV schválil nákup vázaní Wiley dual density pro Libora Hrubého a Annu Češpivovou. 

 

• Klub SWP požádal písemně žádost o přihlášení závodníka Petra Veselého na ME 35+ a MS 35+ v 

disciplíně slalom, které se uskuteční v roce 2020. Současně požádal o zasílání všech informací a 

bulletinů k těmto soutěžím. 

VV k tomuto sděluje, že sekretariát zašle na začátku sezony všem klubům termíny přihlášek   

mistrovských soutěží. Klub musí včas poslat výkonnému výboru žádost o start závodníků na vlastní 

náklady. Jednotlivé bulletiny k mistrovským závodům VL najdou kluby na: 

http://iwwfeatc.com/Calendar/championships   

  

 

 

 

Příští jednání VV se koná 11.9.2019  

 

Zapsala Lucie Albrecht 

 

 

http://iwwfeatc.com/Calendar/championships

