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. 5/2021
12. dubna 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, Martin Procházka, Libor Peška, Lenka Bauerová, Jan Vávra

Omluveni:
Hosté:

Libor Polák, Standa Hájek, Honza Procházka, Filip Jelínek

Termínová listina a závodění
● Online: Termínová listina
● Mezinárodní závody
○ MS R4 v Číně je posunuto na rok 2022, čekáme na odpověď z IRF, zda
výjimka U20/U24 bude platná, nebo se to vrátí k tradičnímu U19/U23
○ MS R6 v Bosně je posunuto na rok 2023
○ Bližší informace včetně dopisu od prezidenta IRF jsou zde.
● Domácí závody
○ závody na Sázavě, Moravě, Kamenici, Labi i Orlici jsou zrušeny
Přišli jsme o 8 sjezdů.
○ Přidáváme tedy jeden sjezdový den na Trnávce - sobota 25.9.2021
Závodit se bude v kategorii R4 i R6.
○ Lipno
Na Lipně se letos pojede ve stejném modelu jako v roce 2020,
tedy 2 x R4 (so i ne) + R6
● Rada schválila konání historicky 1. Vodáckého virtuálního závodu pod hlavičkou
SVoČR (13.-17.4.2021)
● Závody R2 patří ke standardnímu závodnímu programu SVoČR, tedy rozhodčí
rozhodují i závody R2. Rozhodčí pro závod R2 může být ale nahrazen i kterýmkoliv
registrovaným závodníkem SVoČR, který v daném závodě sám nezávodí - o tomto
rozhoduje HR po dohodě s ŘZ.

Ostatní
● Diskuze na téma “Jak probíhá rozvolňování”, kdy budeme sportovat?
● Diskuze nad parametry rozpočtu
● Medaile - Libor Polák vezme staré medaile od Hanky Heralové a odveze na přeražení
ročníku do Děčína
● Standa Hájek bude jednat s IRF o prodloužení platnosti licence mezinárodních
rozhodčích

Co dál
● Následující jednání rady proběhne 26.4.2021 v 18:00, opět online
● 26.4.2021 by měla zároveň jednat i NSA s MZČR, věříme, že budeme znát nějaké
konkrétnější obrysy pravidel pro amatérský týmový sport a soutěže

Dne 17. dubna 2021 vypracoval:
Jan Vávra

