Svaz vodáků České republiky
RADA RAFTINGU SVoČR
U Pergamenky 3, PRAHA 7, 170 00
tel./fax: 266 722 223, e-mail: svocr@svocr.cz

Zpráva ze zasedání Rady
raftingu SVoČR č. 8/2020
2. listopadu 2020
Veškerá jednání Rady jsou veřejná a volně přístupná všem členům Svazu.
Rada na svých zasedáních přivítá s otevřenou náručí každého,
kdo se bude chtít podílet na ovlivňování vývoje našeho sportu.
Přítomni:

Vráťa Šembera, Martin Procházka, Libor Peška, Lenka Bauerová, Jan Vávra

Nepřítomní:
Omluveni:
Hosté:

Libor Polák, Stanislav Hájek

Poděkování pořadatelům a závodníkům
Rada raftingu vyslovuje poděkování všem pořadatelům, kteří dokázali připravit kvalitní
závody na obvykle vysoké úrovni i v sezóně, která zrovna nebyla (nejen) sportu nakloněná.
Děkujeme, že jste i v takto nelehké době našli čas a sílu uspořádat závody a udržet tak naše
sportovce v plné kondici a formě.
Děkujeme samozřejmě všem závodníkům, trenérům a dalším členům Svazu, kteří se závodů
zúčastnili, i když šlo “pouze” o body do domácí soutěže a nikoliv o reprezentační dres.
Velice si vážíme všech, kteří závodili naplno, nepolevili, a dokázali tak, že radost ze sportu a
soutěžení, obzvlášť v kolektivu, je nejen “nad zlato”, ale také cestou, jak si v dnešní nelehké
době udržet optimismus a zdravý rozum.

Rozpočet
● RR v předchozích týdnech provedla rychlý průzkum trhu mezi výrobci pádel a
následně rozhodla o pořízení 100 ks za zvýhodněné ceny k dalšímu umístění mezi
členy Svazu. RR dodatečně určí poměr, v jakém budou pádla pořízena od
jednotlivých dodavatelů, především s ohledem na cenu a rozšíření značky ve
startovním poli.
● RR jednala o pořízení bannerů na vyhlašování výsledků. RR pověřila Vratislava
Šemberu sumarizací diskuze a přípravou výsledné poptávky.
● RR rozhodla o pořízení audiotechniky pro časoměřiče, bezdrátový reproduktor s
mikrofonem, použitelný též pro startéry, nebo pořadatele při vyhlašování
● RR rozhodla o koupi kvalitní kamery s příslušenstvím pro potřeby natáčení
propagačních videí ze závodů. Kamera bude také sloužit na juniorských soustředěních
a na reprezentačních akcích. Aktuálně ji má svěřenou Raft Team Jeseník s úkolem od
RR pořizovat veřejné videomateriály z každého závodu
● RR rozhodla o koupi 100 ks reprezentačních triček, která budou volně ke koupi pro
všechny členy Svazu.
● RR rozhodla o koupi nových praporů start a cíl.
● RR rozhoda o koupi rezervní fotobuňky.

Finanční podpora klubům na činnost
● Rada odsouhlasila částku určenou pro podporu klubům na činnost v roce 2020 ve výši
600 000.● Rada odsouhlasila rozdělení částky jednotlivým klubům.
● Kluby nechť vyúčtují do 15.11.2020 dle pokynů tajemnice Svazu.
● Rada odsouhlasila příspěvek každé reprezentační posádce na soustředění ve výši
5000 Kč / posádka. Příspěvky lze sčítat. Příspěvek je nutné vyúčtovat do 15.11.2020.

Český pohár 2020
● RR diskutovala o vhodném a důstojném dodatečném provedení vyhlášení výsledků
Českého Poháru 2020 a Mistrovství republiky, které nemohlo díky vládním opatřením
proběhnout podle plánu na Trnávce
● Po diskuzi o variantách, zda vyhlašovat příští rok v rámci některého závodu, nebo zda
vyhlašovat “online”, zvolila RR formu vyhlášení online ve virtuálním světě. Přesný
čas a způsob bude oznámen dodatečně.

Termínová listina 2021
● Termínová listina bude řešena na následujícím jednání rady, kdy již budou známé
předběžné možnosti jednotlivých pořadatelů
● Rada tímto vyzývá všechny pořadatele závodů, ať již staré a osvědčené, či nové s
novými terény, aby svůj záměr pořádat raftové závody v roce 2020 sdělili neprodleně
mailem na adresu libor.peska@svocr.cz
● Termínovou listinu budeme tvořit zde: http://bit.ly/rafty2021

Známé termín domácích závodů
● Kamenice, 17.-18.4.2021 (Hanace)
● Labe, 24.-25. dubna 2021 (Prostějov)
● Trnávka, 4. - 5. září 2021 (RK Stan)

Mezinárodní závody
● Zatím bohužel není definitivně jasné nic, ale vůbec nic, RR komunikuje s IRF,
snažíme se zjistit termíny a podrobnosti
● RR vyzývá Aleše Daňka, našeho člověka v BODu IRF, aby v tomto směru také
vyvinul maximální možné úsilí a o svých zjištěních informoval RR.

Ostatní
● RR předala předsednictvu Svazu podklady a zjištěné závěry k přijatému podnětu na
prošetření splnění pravidel při startu posádky TR MASTERS A při závodech v
Českém Vrbném
● Dále bude řešit předsednictvo svazu, resp. jím ustanovená disciplinární komise
30.11.20
19:30

9. jednání Rady raftingu, asi opět online, bude
upřesněno

Call, Meet, Zoom, ...

Dne 2. listopadu 2020 vypracoval:
Jan Vávra

