ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ A WAKEBOARDINGU
CZECH WATERSKI AND WAKEBOARD FEDERATION

ZÁPIS č.9 Z VÝKONNÉHO VÝBORU, 14.10.2020
Přítomni

Omluveni

Hosté

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

Zdeněk Nečas

Lucie Albrecht

1)Soustředění reprezentace ve wakeboardingu
2)Soupis skladu, říjen 2020
3)Soustředění reprezentace ve vodním lyžování
4)Zpráva ze soustředění TM v TJ Neratovice
5)Hodnocení a vyúčtování AMČR + SR
6)Hodnocení a vyúčtování MČRJ
7)Registrace závodů pro rok 2021
8)Příprava Registrace klubů
9) Různé

1)Soustředění reprezentace ve wakeboardingu
VV schválil vyúčtování soustředění ve výši 35. 861,-Kč
Zpráva ze soustředění, které se konalo ve Wake Parku Hradec Králové, byla schválena na minulém
jednání VV. V minulém zápisu byl však chybně uveden neúplný seznam účastníků soustředění, a
proto ho zde uvádíme znovu:
Tobias Sikora
Jana Krčmová
Jan Bartoň
Patrik Hanes
Adam Lejsek
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2)Soupis skladu, říjen 2020
VV bere na vědomí stav svazového skladu s vybavením. Aktuální soupis předložil Petr Marek.

3)Soustředění reprezentace ve vodním lyžování
Manažeři reprezentace předložili návrhy na nákup vybavení. VV požádal, aby v těchto návrzích byly
zdůrazněny priority. Návrhy pak budou projednány na příštím VV. Vybavení bude pořízeno
v závislosti na financích.

4)Zpráva ze soustředění TM v TJ Neratovice
VV schválil zprávy ze dvou soustředění talentované mládeže v TJ Neratovice a úhradu (části)
nákladů akcí ve výši 24.000,- Kč a 16.500,- Kč
První soustředění se konalo v TJ Neratovice od 17.8. do 20.8.2020 a zúčastnili se ho tito závodníci:
Linda Polidorová
Aleš Polidor
Adam Dlouhý
Klaudie Kmentová
Veronika Slavíková
Veronika Hrušková
Tamer Koleilat
Dany Koleilat
Petr Skyva
Druhé soustředění se konalo v TJ Neratovice od 24.8. do 26.8.2020 a zúčastnili se ho tito závodníci:
Linda Polidorová
Aleš Polidor
Adam Dlouhý
Klaudie Kmentová
Veronika Slavíková
Veronika Hrušková
Dany Koleilat
Tamer Koleilat
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5)Hodnocení a vyúčtování AMČR + SR
VV schválil vyúčtování AMČR + SR, zpracované dle smlouvy mezi svazem a pořadatelem.
----------------------AMČR + SR se konalo 22.-23.8.2020. hlavním rozhodčím byl Pavol Kucharovič
Při závodech došlo k těmto problémům:
1) Na startovní listinu byla napsána Petra Povolná – Kučerová na disciplínu skok. Těsně před jejím
startem byla stažena ze závodu. Důvod : nesplnění limit pro mistrovství, pro disciplínu skoky a
minimálně 4 roky bez registrovaného výkonu.
2) Po rozpravě s vedoucími družstev byla kalkulátorce sdělena skutečnost, že na startovní listině skoků
chybí Kateřina Vrabcová . Vzhledem k dalším pracím kalkulátorka předpokládala, že stačí když
startovní listinu opraví až bude více času. Opravu a vyvěšení opravené startovní listiny provedla až v
sobotu večer.
3) Na poradě vedoucích družstev byla za WSN představena jako vedoucí družstva paní Makarevich.
Na poradě bylo stanoveno, jak se pojede slalom – vzadu pokud se nebude zkracovat lano – bude se
točit bez zastavení a vpředu se bude zastavovat vždy. Tuto dohodu dodržovaly všechny kluby kromě
WSN. Cca od 3 závodníka klubu WSN kdy byli na startu znovu upozorněni všichni závodníci znovu
startérem a rozhodčím v lodi, že bude následovat diskvalifikace byla sjednána náprava. Při dotazu
paní Makarevich, proč tak dělají pouze závodníci jejich klubu odpověděla, že nic neslyšela. Lze to
považovat za výmysl, neboť byla výslovně upozorněna několika účastníky porady.
4) Na body jedna a dva si přišly při skocích stěžovat dvě závodnice Petra Povolná-Kučerová a Anna
Češpivová. Situace jim byla vysvětlena. Pokud by to měl být oficiální protest má být podán dle pravidel
a vedoucím družstva.

6)Hodnocení a vyúčtování MČRJ
VV schválil vyúčtování MČRJ, zpracované dle smlouvy mezi svazem a pořadatelem.
----------------------MČRJ se konalo 12-13.9.2020
Příprava závodu byla zkomplikována výskytem pozitivity na Covid 19 u některých přihlášených
závodníků. V průběhu závodu se na noze zranila Eliška Kalinová, byla ošetřena na místě a následně
diagnostikována v nemocnici Pardubice. Po ošetření se vrátila na závodiště, ale nepokračovala v
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závodě. Dva nominovaní rozhodčí se těsně před závodem omluvili z důvodu zvýšeného rizika nákazy
Covid19 a s tím souvisejících komplikací v zaměstnání. Sbor rozhodčích byl operativně doplněn o
přítomné rozhodčí, kteří nebyli v původní nominaci. Organizační zajištění závodu bylo bezchybné.

7)Registrace závodů pro rok 2021
Žádáme kluby, aby do 30.10 2020 :

- Provedli kontrolu funkčnosti přístupových údajů do EMS na stránce https://ems.iwwf.sport/.
Přístupové údaje obdrželi předsedové na VH ČSVLW (v případě problému kontaktujte L. Hořkého
na emailu lukas.horky@cwwf.cz)
- Zaslali plánovaný termín závodu na sekretariát před zadáním do EMS – v případě, že
budou žádat, aby byl uznán jako kvalifikační.

- Vyjádřili svůj případný zájem o pořádání MČR

VV ČSVLW následně sestaví předběžný kalendář a vyřeší případné kolize termínů a následně potvrdí
možnost registrace závodu do EMS.

8)Příprava Registrace klubů
VV připravuje nový systém registrace klubů, a to formou webového rozhraní.
Pokyny k registraci budou klubům rozeslány do 15.11.2020

9) Různé
Probíhá příprava Zpravodaje 2/20

Příští jednání VV se koná 11.11.2020
Zapsala Lucie Albrecht
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