
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. 4/2022

4. dubna 2022, Praha
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: Vratislav Šembera, Martin Procházka, Anička Kašparová, Jan Vávra a Libor
Peška

Nepřítomni: -

Omluveni: -

Hosté: Libor Polák, Zdeňka Fingrová

Závody a závodění
● Propozice a odkaz na termínovou listinu jsou zde:

http://kanoe.cz/rafting/terminovka-rafting
● Labe

○ dle pořadatele bude možné kombinovat start v kategoriích Muži+Masters a
Muži+Junioři, v obou kategoriích R4 a R6

○ Časový harmonogram bude v propozicích
● Čunovo

○ Rada diskutovala možnosti podpory českých posádek. Čekáme na definitivní
potvrzení startovného pořadatelem.

○ Svaz vyšle 8 rozhodčích + jednoho delegáta
■ JV - domluvit s rozhodčími účast 8 rozhodčích (podmínky stejné jako

na českých závodech)
■ Na pozici delegáta svazu nominuje RR Standu Hájka

○ Výsledky do ČP budou převzaty z výsledků EP
● Rada schválila nominace HR a ZS na závody dle dodaných podkladů od Komise

rozhodčích
● Svazová apka na evidenci závodů umí zpracovat a zobrazit výsledky od svazové

časomíry, následovat bude zpracování výsledků od results.cz

mailto:svocr@svocr.cz
http://kanoe.cz/rafting/terminovka-rafting


SCM, Trenérstvo, …
● Školení trenérů kategorie “C”

○ RR bude vyžadovat po všech trenérech SCM, aby každý absolvoval školení
trenérů

○ RR nabídne možnost proškolení všem členům svazu
○ Hanka Heralová rozešle nabídku všem klubům

● Rada prodiskutovala plán soustředění pro rok 2022
● Rada se pokusí připravit online platformu pro vzájemnou komunikaci o trénincích a

soustředěních (JV+LPe)

Svazová činnost
● Diskuze nad rozpočtem
● Rada nominuje do komise sportovců IRF Aničku Kašparovou
● Rada vzala na vědomí informace z Výroční schůze AVTS konané dne 21.3.2022,

kde nás zastupoval Stanislav Hájek.
● Válka na Ukrajině

○ RR děkuje všem členům Svazu, celkově se nám od začátku konfliktu na
Ukrajině podařilo odeslat téměř 40 000 Kč na podporu ukrajinských raftařů

○ Diskuze na téma války na Ukrajině a členství ruské federace v IRF, WRF, …
■ Na české EP nebudeme zvát ruské posádky
■ Účasti na zahraničních klubových závodech (včetně EP) českým

posádkám bránit nebudeme, nechť jde o osobní postoj každé posádky

23.4. - 24.4. Konečně zase závody! Kamenice

30.4. - 1.5. Konečně zase závody! Labe

jaro 2022 školení trenérů Praha

předběžně
13. - 15.5.2022

Juniorské raftové soustředění Roudnice

Dne 4. dubna 2022 vypracoval:

Jan Vávra


