
Zpráva předsedkyně ZK za rok 2015   

V termínové listině roku 2015 bylo zařazeno 158 závodů, což je o 13 závodů více 
jak v roce 2014. 14 veřejných závodů se neuskutečnilo pro malý počet 
přihlášených, 5 veřejných závodů bylo zrušeno vzhledem k nízkému vodnímu 
stavu. Ze stejného důvodu bylo přeloženo MČR žáků ve slalomu a sprintu 
z Opavy do Brandýsa n.L., kde se podle původní termínové listiny mělo konat 
MČR dorostu ve slalomu a sprintu. V Brandýse pořadatel byl schopen zajistit 
vodu, která byla vhodná pro MČR žáků, nikoliv však MČR dorostu. Dorostenecké 
MČR se uskutečnilo v Českém Vrbném, pořadatelství se ujal Rakovník. Chtěla 
bych tímto poděkovat všem pořadatelům závodů, ať se jednalo o závody 
Českého poháru ve slalomu, nebo sjezdu, Mistrovství republiky dorostu, žáků a 
nebo pouťáky za kvalitní uspořádání.  
 
ZK má stále stejné složení jako v roce 2013 - Lenka Kutá, Michal Šťastný, Milan 
Říha, Jarda Volf a já. V průběhu sezony jsme potřebné záležitosti řešili pomocí 
telefonů a emailů, případně na závodech, kde se potkáváme. ZK předkládala 
jednotlivým pořadatelům závodů, které jsou v péči ČSK DV smlouvy na pořádání 
závodů. Většina pořadatelů má stále problém s dodržením lhůty na vyúčtování 
dotace, opětovně žádám o zlepšení. V průběhu loňského roku byla vytvořena 
Standou Ježkem správa výsledků ČSKDV, kam každý pořadatel mohl nahrát 
výsledky závodu, které se ihned objevily na kanoe.cz v kompletním přehledu 
výsledků a stav, zda jsou výsledky neoficielní (před kontrolou), nebo oficielní. Je 
to velká pomoc, neboť máme všechny výsledky na jednom místě, což 
v minulosti nebylo. V letošním roce jsou pořadatelé povinni na toto úložiště 
všechny výsledky posílat. 
 
V listopadu se sešla ZK na společné schůzi s reprezentačními trenéry dospělých i 
juniorů a připravila návrh termínové listiny hlavních závodů a směrnic pro 
závodění na rok 2016. Tak jako každoročně jsou tyto hlavní závody sestavovány 
na základě požadavků reprezentačních trenérů s ohledem na mezinárodní 
termínovou listinu. Pak, také jako každoročně, nezbývá mnoho termínů pro 
pořádání veřejných postupových závodů, ale většina pořadatelů veřejných 
postupových závodů se s tímto faktem vypořádala. Všichni máte v materiálech 
návrh termínové listiny včetně pouťáků známých k 17.1.2016. Termínová listina 
bude definitivně uzavřena 31.1.2016 pak bude vystavena na kanoe.cz a 
rvp.results.cz. Stále zůstává povinnost všem pořadatelům zveřejnit na 
výsledkovém portálu rvp. Results.cz nejpozději 6 týdnů před konáním závodu 
rozpis závodu, ne vždy se tak děje. 
 



VV se na své poslední schůzi zabýval i členskými příspěvky. Bude nutné, aby 

každý registrovaný člen v oddíle uhradil nějakou známku, nebude možné to co 

se děje dnes, že oddíly odebírají známky jen za část svého registrovaného 

členstva. Stále zůstává návrh, že závodníci budou platit nadále 50,- Kč, trenéři, 

rozhodčí a ostatní členové budou platit známku za 10,- Kč. 

Směrnice pro závodění na rok 2016, které doznaly řadu změn, vzalo 
předsednictvo v prosinci na vědomí a byly zaslány před 14ti dny všem oddílům. 
 
Změny ve směrnicích: 
V závodech ČP ve slalomu došlo ke změně pořadí kategorií – C1ž pojedou jako 
druhá kategorie, K1ž jako kategorie poslední. K této změně bylo přistoupeno 
z toho důvodu, že kategorie C1ž si zaslouží větší pozornost nás všech, kteří se na 
závodě pohybujeme. Všichni víme, že první 4 ČP budou nominačními a protože 
se jedná o rok olympijský,  bude pořad těchto nominačních závodů trochu jiný, 
než ostatní ČP ve slalomu. Ukázková jízda se pojede v 18: 00 den před závodem, 
v den závodu se pojede v 8:30 měřená předjízda. ČP na Trnávce bude zároveň 
závodem NKZ. Změna nastala i u přihlášek na ČP a zaplacení startovného. 
Vzhledem k tomu, že 1.ČP je již 16.4. byl posunut termín přihlášek na 15.3.. 
Startovné bude nutno uhradit do 30.3. a to celou částku 250,- Kč za start  a 
závodníka. Upustili jsme od vybírání doplatku na závodě, v případě, že 
nestartující závodník bude řádně omluven do 18. hodiny v pátek, oddílu bude 
vráceno 50,- Kč v rámci dotace na další sezonu. 
  
Další změnou je ČP ve sjezdu, kde kromě tradičních klasických sjezdů a sprintů 
jsou zařazeny 2 boat crossy. Závod ve sprintu na ČP se pojede formou kvalifikace 
a následně finále B a A. Boat cross je závod na sprintové trati, kdy startují 4 lodě 
hromadným startem, závodí se systémem pavouk.  Startovné se za tento závod 
platit nebude. 
 
ZK komise dostala několik připomínek k obsazenosti závodů např. NKZ, MČR 
dorostu a žáků ve slalomu. Komise se společně s reprezentačním trenérem 
juniorů rozhodla, že v letošní sezoně k omezování účasti v žádném ze 
jmenovaných závodů nedojde. Zavedli jsme však ve slalomu 3+ VT na jejíž 
získání potřebuje závodník 50% limitu 2.VT. Je to příprava na to, abychom 
případně v další sezoně omezili v některém závodě účast pro závodníky 3.VT. 
 
Ve Směrnicích přibyl §9 – Pořizování videozáznamů a fotografií. 
 



Oproti verzi, která byla před 14ti dny rozeslána oddílům byl ze seriálu ČP ve 
sjezdu odebrán Krumlovský maraton. 
 
Na závěr přeji nám všem úspěšnou sezonu 2015. 
 
V Praze 23.1.2016 
 
 
 
 
  
 


