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ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU, on-line, 23.4.2020 

Přítomni Omluveni Hosté 

   

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

 
 
 
 

Lucie Albrecht 

 

 

1)Změna termínů závodů 2020 

2)Plán přípravy reprezentace a nominační kritéria 

3)Valná hromada VVČSVLW 

4)Investiční dotace MŠMT 

5)Event management systém 

6)Oblečení pro reprezentaci 

7)Změny pravidel VL 

8)Neinvestiční dotace MŠMT 

9)Výstroj pro reprezentaci 

10)Nové webové stránky ETC 

11)Ukončení členství klubu SKZ 

12)Nominace rozhodčích na závody 

 

1)Závody v sezoně 2020 
 

IWWF rozhodlo o zrušení poplatků za zrušení a změny termínů závodů.  
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Rozhodnutí o změně termínu nebo zrušení závodu v návaznosti na aktuální mimořádnou situaci je na pořadateli. 

Doporučujeme nejpozději 3 týdny před konáním závodu termín jeho konání potvrdit nebo změnit. Poplatky za 

zrušení nebo změnu závodu nebudou ze strany IWWF ani ČSVLW uplatňovány. 

Průběžné informace o Mezinárodních závodech: 

Vodní Lyžování: 

Zatím jsou všechny významné závody pouze odkládány. Lze předpokládat, že nebude možné, aby se uskutečnily 

závody s celosvětovou účastí (Mistrovství světa, ProAm, Elite). Mistrovství Evropy je stále v plánu – i když možná 

v modifikované variantě složení kategorií v srpnu/září 2020. IWWF deklaruje, že definitivní rozhodnutí bude 

přijímáno nejpozději 6 týdnů před konáním závodu. 

Wakeboarding:  

Aktuálně nemáme informace, že by se Mistrovství Evropy Youth and Senior a Mistrovství Evropy Open nemělo 

konat, avšak zároveň nikdo není schopen nyní říct, zda v době jejich konání (červenec a září 2020) bude 

povoleno sportovcům a jejich doprovodu opustit republiku, příp. za jakých podmínek. Mistrovství světa 2020, které 

se mělo konat v září v Thajsku je přesunuto na leden 2021. 

 

2)Plán přípravy reprezentace a nominační kritéria 
 

VV ČSVLW schválil plán přípravy reprezentace a nominační kritéria WKB (příloha č.1) předložené Lindou 

Kölbovou.  

Plán přípravy reprezentace a nominační kritéria VL předložený Petrem Markem bude po proběhlé diskusi drobně 

upraven a schválen na příštím jednání VV.  

Oba plány budou publikovány na webu Svazu a rozeslány reprezentantům. Pokud si to okolnosti vyžádají, mohou 

být oba plány opětovně aktualizovány na základě vývoje situace s Covid 19. 

 

3)Valná hromada VVČSVLW  
 

Možný termín VH ČSVLW 2020 bude projednán na příštím jednání VV ČSVLW, a to s ohledem na aktuální stav 

vývoje situace s Covid 19. 

 

4)Investiční dotace MŠMT 
 

Byla schválena Žádost o dotaci v rámci Výzvy Pořízení samostatného movitého majetku 2020 - 

podprogram 133D 523 na zajištění technického vybavení (skokanských můstků) pro reprezentaci a talentovanou 

mládež ČR ve vodním lyžování. 

 

5)Event management systém 
 

IWWF spustila nový systém pro administraci závodů, přihlašování závodníků i nominaci rozhodčích. Základní 

informace o sytému jsou přílohou zápisu (příloha č.2) 
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Aktuálně probíhá dokončování některých funkcionalit systému, registrace jeho uživatelů (organizátorů, 

rozhodčích, závodníků). Plná (povinná) implementace systému bude od 2021. 

Otázky k systému směrujte na administrátora systému pro ČR – Lukáše Hořkého (lukas.horky@cwwf.cz 

 

6)Oblečení pro reprezentaci 
 

VV ČSVLW schválil nákup nových sad oblečení pro reprezentační týmy. 

 

7)Změny pravidel VL 
 

Byla zveřejněna nová přepracovaná verze pravidel vodního lyžování IWWF. Po vydání evropských doplňkových 

pravidel budou změny pravidel zveřejněny na webu Svazu. 

 

8)Neinvestiční dotace MŠMT 
 

MŠMT schválilo vyúčtování dotačních programů Talent 2019 a Repre 2019. Schvalování vyúčtování programu 

Organizace sportu 2019 dosud probíhá. 

ČSVLW již obdržel Rozhodnutí k programům Talent, Reprezentace i Organizace sportu 2020. Na účtu svazu jsou 

již finance ze všech neinvestičních dotačních programů. 

 

9)Výstroj pro reprezentaci 
 

V schválil nákup vybavení pro tyto reprezentanty: 

Adam Sedlmajer – skočky 

Martin Kolman –skočky 

Matouš Beran – slalomová lyže 

Libor Hrubý – slalomové vázání 

Linda Polidorová – výměna skoček (Conelly 84"budou vráceny do skladu a dostane použité D3 86") 

 

10)Nové webové stránky ETC 
 

Evropský tournament council spustil svou novou oficiální stránku na adrese www.waterskieurope.com 

 

 

mailto:lukas.horky@cwwf.cz
http://www.waterskieurope.com/
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11)Ukončení členství klubu SKZ  
 

Klub Vodní sporty Zlín (SKZ) dne 10.4. 2020 písemně prostřednictvím emailu ukončil členství v ČSVLW, a to 

zpětně od 1.1.2020 a bez udání důvodu. 

 

 

ČSVLW sdružuje aktuálně 809 členů ve 20 klubech. 

 

12)Nominace rozhodčích na závody 
 

Byla rozeslána tabulka pro projevení zájmu rozhodčích o účast na jednotlivých závodech roku 2020. Termín pro 

odpověď je 26.4.2020 

 

  

  

Příští jednání VV se koná 13.5.2020  

Zapsala Lucie Albrecht 

 

 

VV ČSVLW - Seznam úkolů       

     

Číslo Úkol Odpovídá Termín Stav 

2020VV01_01 Nominační kriteria a plán repre VL Marek 12.02.2020 splněno 

2020VV01_02 Nominační kriteria a plán repre VKB Kölblová 12.02.2020 splněno 

2020VV02_01 Nacenění projektu na můstek Marek 19.03.2020 splněno 

2020VV02_02 Návrh na umístění lodí a informace o přihlášení Novák 19.03.2020 posun 08.05. 

2020VV02_03 Připomínkování nominačních kritérií všichni 19.03.2020 splněno 

2020VV03_01 Úprava plánu repre a nominačních kriterií  Marek 08.05.2020   

2020VV03_02 Šablona časové náročnosti výkonu funkce Hořký 08.05.2020   

2020VV03_03 Alternativy k "Pokynu hodnocení výkonnosti"   všichni 08.05.2020   

2020VV03_04 Souhrn předpokládaných nákladů 2020 všichni 08.05.2020   

2020VV03_05 Návrh financování MČR WKB Kölblová 08.05.2020   

2020VV03_06 Nová směrnice "Statut reprezentanta" Novák 08.05.2020  
2020VV03_07 Aktualizace směrnice "Financování přípravy" Danihelka 08.05.2020  
2020VV03_08 Návrh rozpočtu 2020 Hořký, Danihelka 08.05.2020  

 

 


