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Zpráva ze zasedání Rady
raftingu SVoČR č. 15/2021

Praha, 1. prosince 2021
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, Libor Peška, Anička Kašparová, Martin Procházka, Jan
Vávra

Nepřítomní:

Omluveni:

Hosté: Jan Procházka (KK)

Závody
● MS R4 v Bosně bude 28.5. - 3.6. 2022
● Termínová listina

○ Předběžná termínová listina
○ Salza - organizátoři zatím mlčí
○ Slovensko - jednáme o termínech závodů v Čunovu
○ SP Nepál - zjišťujeme podrobnosti

● Pravidla
○ RR na základě usnesení konference odsouhlasila změnu názvu kategorie

Veteráni/Veteránky na Masters Muži/Masters Ženy
○ Pravidla budou vydána tiskem

Vedoucí reprezentační výpravy MS R4 v Bosně
● Rada aktivně hledá vhodnou kandidátku nebo kandidáta na funkci

Vedoucího reprezentační výpravy na Mistrovství světa R4 v Bosně.
● Zájemci o tuto funkci nechť se hlásí Liborovi Peškovi

(libor.peska@svocr.cz) do 31.1.2022
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● Libor Peška případně poskytne bližší informace.
● Základní požadavky na kandidáty:

○ jazyková vybavenost (angličtina)
○ výborné komunikační schopnosti
○ znalost pravidel IRF, znalost struktury orgánů IRF a orgánů SVoČR

● Hlavní náplní práce bude:
○ podpora reprezentačních posádek v místě závodů
○ pomoc s řešením případných protestů, informování posádek o aktuální situaci

(průběžné výsledky, protesty apod.)
○ spolupráce se zástupci médií v místě závodu (např. kameraman ČT)
○ komunikace dění na MS, výsledků a zákulisních zajímavostí na sociálních

sítích apod.

Zpráva z kongresu IRF
● Kongres IRF proběhl 23.11.2021 online.
● Na základě delegace předsednictva SVoČR nás na Kongresu zastupoval Martin

Procházka s hlasovacím právem, Libor Peška, Stanislav Hájek a člen BoDu IRF Aleš
Daněk.

● Kongres poprvé proběhl virtuální formou a ze strany IRF byl připraven velmi
profesionálně.

● Celkem se zúčastnilo 44 delegátů z toho 23 s hlasovacím právem.
● Na základě hlasování delegátů se stala Malajsie novým členem IRF, dále byly

odhlasované návrhy změn stanov a samozřejmě nový BoDs (Bord of Directors) ve
složení:

● President - Joseph Willis Jones
● 1st Vice-president - Eric Boudreau
● 2nd Vice-president - Gáspár Göncz
● Secretary - Sue Liell-Cock
● Treasurer - Jasmina Marčok
● Ostatní členové BoDs - Aleksei Shirokov, Goran Lolic, Sean Clarke, Emilia

Peneva, Kianoosh Mehrabi
● Nedílnou součástí kongresu, pak byla informace o finančním stavu IRF, kde je nutné

konstatovat, že v důsledku omezení všech závodních aktivit je celková finanční
situace IRF velmi špatná.

● Během předešlého období IRF získala plné členství v mezinárodní organizaci WADA
(World Anti-Doping Agency) a získala opětovně observe status v GAISF. (Global
Association of International Sports Federations) Tím se postupně IRF blíží k
plnohodnotnému členství v GAISF, což by zejména přineslo řadě zemí finanční
podporu od jejich státních institucí. Bohužel v důsledku zcela negativní politiky
zejména ze strany WRF se tento ideální status členství v GAISF stále oddaluje. (Pro
info report Petra Michelera)

● MS v Číně v důsledku velmi restriktivní politiky Covid 19 bylo zrušeno. IRF hledala
v posledních 6 týdnech další alternativy pro MS v roce 2022 a jednou z alternativ bylo
MS 2022 na Lipně. V této oblasti minulá rada raftingu vedla intenzivní jednání s IRF
ohledně našich podmínek a možností organizace MS na Lipně. Při posouzení naší
nabídky a nabídky BiH a zvážení všech rizik IRF nakonec rozhodla o pořádání MS
2022 v BiH. MS se bude konat od 28.5 do 3.6. 2022 na řece Vrbas v kategorii R4 pro
všechny věkové kategorie. Stále je v jednání možnost sjezdu na řece Tara.
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Úřad
● Rada raftingu po dohodě s Radou pramic navrhuje Předsednictvu Svazu, aby pověřilo

Míru Gernáta sestavením komise rozhodčích. Návrh na členy komise by měl podat
Předsednictvu do konce prosince 2021

● Na základě výsledků diskuze JV připraví podklady pro přípravu vizualizace brány
● Na doporučení Kontrolní komise provede Martin Procházka srovnání fyzického a

evidenčního stavu Barak
● Rada raftingu navrhuje předsednictvu Lenku Bauerovou na předsedkyni mediální

komise
● Školení trenérů bude na jaře 2022
● Rada raftingu se rozhodla podat kandidaturu na pořádání ME R4+R6 na Lipně v roce

2023
● Rada diskutovala aktuální plnění rozpočtu 2021

Všeobecná diskuze
● PFka - Rada odsouhlasila návrh od Vaška Koláře na výrobu PF 2022
● Tajemnice Svazu rozešle klubům ceník pádel, raftů a triček
● SCM

○ financování - program MŠMT
○ organizace tréninků SCM, přístupné veřejnosti
○ evidovat členství v SCM v EEČ
○ Rada odsouhlasila mimořádnou odměnu za účast sportovců SCM na závodech

ČP 2021. Formu sdělí trenérům předseda Rady.
● EEČ

○ kluby “objednají” počet členů a teprve potom pošlou částku
○ tajemnice Svazu potvrdí přijatou částku
○ pokud částka nesedí, musí klub doposlat peníze, přeplatky se vrací
○ změny u přidělených příspěvků nelze provádět

leden
2022

Zasedání RR 1/2022 Praha, sídlo Svazu /
virtuálně

jaro
2022

školení trenérů Praha

Dne 1. prosince 2021 vypracoval:

Jan Vávra


