
ZÁPIS
z jednání Sportovně - technické komise SUP při Českém svazu kanoistiky

konaného dne 5. 1. 2022 on-line - prostřednictvím aplikace Zoom

Přítomni: Tomáš Vaněček, Jan Rott, Jan Šrámek, Branislav Šrámek, Kristýna Babiánková

Bod č. 1: Rozdělení funkcí v STK SUP pro rok 2022
Komise se po krátké diskuzi shodla na rozdělení práce dle následujících témat:

○ Tomáš Vaněček - předseda
○ Honza Rott - pokladník, účetní, garant seriálu závodů na divoké vodě
○ Honza Šrámek - sekretář, sociální sítě
○ Branislav Šrámek - reprezentace, nominace, příprava sportovců
○ Kristýna Babiánková - žebříček pohárových závodů, počtářka, asistentka

Bod č. 2: Předběžná termínová listina závodů pro rok 2022
● CZECH S.U.P. OPEN

○ I. ČP ČSK - SUP START České Budějovice - 23. - 24. dubna - TR + SP + LD
○ II. ČP ČSK - Praha ICF SUP Race 28. - 29. květen - TR + LD
○ III. ČP ČSK - MČR downriver marathon - Zlatka - Boršov - 18. června
○ IV. ČP ČSK - Torbole - MČR downwind (race- coffe - pasta/pizza - race)
○ V. ČP ČSK  - MČR marathon - Lipno SUP Marathon - 24. září - MAR -

krajský přebor JčK
○ VI. ČP ČSK - KVM - 8. října

● CZECH S.U.P. WHITE WATER CUP

● I. ČP ČSK WW - Roudnice - 7. - 8. květen
■ II. ČP ČSK WW - Trója - 30. - 31. červenec
■ III. ČP ČSK WW - České Vrbné - MČR - 27. - 28. srpna

● ČPV - dle pravidel ČPV - fun závody pro každého
○ 23. 4. - Otava - koliduje se SUP Startem
○ 21. 5. - Sázava
○ Jihlava
○ Svratka (Vír)
○ 17. 9. - Teplá
○ 18. 9. - Střela
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● Pravidla závodů a přesná vymezení kategorií budou projednána na únorové schůzce
STK. Pravidla budou vycházet z pravidel ICF:
https://www.canoeicf.com/sites/default/files/rules_sup_2022.pdf

● Bodovací systém bude projednán na únorové STK - přípravou a následným vedením
žebříčku byla pověřena Kristýna Babiánková.

● Schůzka pořadatelů jednotlivých závodů proběhne, pravděpodobně online, ve středu
9. února v 18:00. V předstihu před schůzkou STK. Každý pořadatelský klub do této
schůzky nominuje alespoň jednoho svého zástupce.

Bod č. 3: Reprezentace a vrcholné akce sezóny
● Vrcholnou akcí je MS v Polsku, které se uskuteční v září. Přesná nominační kritéria /

kvóty národních týmů nejsou zatím pořadatelem stanoveny. Problematiku bude
sledovat Branislav Šrámek, která do příštího jednání STK připraví návrh nominačních
kritérií do reprezentačního družstva ČR. Pokud do té doby nevzniknou ze strany MS,
budou stanovena bez ohledu na tuto akci.

● V této sezóně nově vznikla série SUP World Ranking Race. Skládá se ze 4 závodů, z
toho jeden, ten První se odehraje v praze v termínu 28. a 29. 5.

● Šéftrenérem reprezentačního družstva ČR v SUP pod ČSK byl jmenován Branislav
Šrámek. Držitel kanoistické trenérské licence A se specializací na S.U.P.

Bod č. 4: Registrace nových klubů a členů do ČSK
● Tomáš Vaněček informoval o procesu vstupu nových oddílů do ČSK. V roce 2021

byly do ČSK přijaty 3 nové, čistě paddleboardové oddíly: BUDE SPORT, z.s.,
TAMBO TEAM z.s. a SUP Rozkoš z.s.

● Nové kluby SUP se mohou přihlašovat k registraci do ČSK (schvaluje konference
jednou ročně), po schválení konferencí proběhne registrace členů do STK SUP.
Nežádoucí je přijímání klubů s vysokou duplicitou členství (členů přihlašovaného
klubu, kteří jsou již členy svazu prostřednictvím oddílu provozující jinou kanoistickou
aktivitu)

● Paddleboardisté (kanoisté) již působící v některém z fungujících oddílů kanoistiky při
ČSK mohou ve svém oddílu požádat výbor o zpřístupnění sekce SUP -
kontaktováním Standy Ježka (správce registru) - jezek@czechcanoe.cz Ten, po
obdržení souhlasu výkonného orgánu oddílu zpřístupní “sekci” SUP a oddíl může
registrovat stávající a přijímat nové členy, kteří se chtějí věnovat stand up
paddleboardingu. Této možnosti již využil oddíl KVS Praha a SK kanoistika Česká
Lípa.

● STK SUP tímto vyzývá neorganizované paddleboardisty se zájmem o soutěžní sport,
aby si zjistili možnosti svého působení ve stávajících kanoistických klubech v
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regionech. Registr oddílů je dostupný zde:
https://www.kanoe.cz/svaz/csk/adresare-oddilu-csk

● STK SUP dále apeluje na jednotlivce provozující stand up paddleboarding aby
mysleli na budoucnost a přemýšleli o výchově mládeže prostřednictvím klubové
činnosti. Vedení českobudějovického BUDE SPORTu nabízí nezištnou konzultační
činnost a předání svého nabytého know-how (založení klubu, vedení účetnictví,
administrace dotací apod.)

Bod č. 5: Komunikace STK - SUP s komunitou, web, sociální sítě
● Jako hlavní komunikační kanál bude STK SUP využívat webovou stránku

https://www.kanoe.cz/paddleboarding . Standa Ježek připraví strukturu stránky tak,
aby vyhovovala naším potřebám. Se standou Ježkem bylo dohodnuto, že v případě,
že i přes změnu struktury projeví zástupci ČFSUP zájem vkládat nadále i jejich
příspěvky, půjde to přes osobu pověřenou STK správou webu - Jan Šrámek. Byla by
proto zřízena samostatná záložka na liště. Detaily spolupráce budou řešeny až v
případě zájmu ze strany ČFSUP.

● STK SUP založila facebookovou a instagramovou stránku CZECH SUP - stand up
paddleboarding

Bod č. 6: Ostatní

● V rámci Lipno SUP marathonu 2021 projevil Ondřej Petrák a další zájem o informace
o fungování STK SUP

○ V první řadě se omlouváme za dosavadní špatnou komunikaci činnosti STK
SUP.

○ Ctíme právo na informace, demokratické principy spolkové činnosti a vítáme
jakýkoliv zájem o podíl na společném díle. Veškeré závěry a zápisy komise
SUP jsou veřejné. Komise vítá jakýkoliv námět pro zlepšení její činnosti,
který posune náš sport kupředu.

○ Stávající STK je připravena po sezóně svolat volební “valnou hromadu”
aktivních členů registrovaných pod ČSK v sekci SUP, kde se bude každý moci
ucházet o post v STK SUP.

● Jan Šrámek zpracuje návrh loga SUP ČSK jako nové identity pro účely prezentace a
komunikace činnosti paddleboardistů při ČSK.
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● Byla pořízena sada startovních čísel, která budou k dispozici pořadatelům všech
závodů. Střihově budou přizpůsobena použití jak na klidné, tak i divoké vodě.

● Byla uzavřena dohoda s firmou Results CZ na zapůjčení fotobuňkové časomíry na
závody ČP v SUP na divoké vodě.

Příští setkání STK SUP se uskuteční 9. 2. 2022.

Zapsal: Tomáš Vaněček

Sportovně - technická komise SUP při ČSK
www.kanoe.cz/paddleboarding
e-mail: cze.sup@gmail.com
tel.: +420 723 454 602

https://www.kanoe.cz/paddleboarding
mailto:cze.sup@gmail.com

