Zápis z jednání KVS březen 2015
Přítomni : Musil, Bobek, Hrubý (telefon)
Omluveni: 0
1. Finanční podpora reprezentačního družstva v roce 2015

Částka 950.000,- Kč z rozpočtu KVS bude rozdělena jako pevná část budgetu členů
RD: Kozelská-Fenclová (200.000,- Kč), Audyová, Teplý V., Novotný, Maier, Teplý O., Lavický
(všichni 125.000,-). Budget Veroniky Kozelské-Fenclové mírně zohledňuje přípravu na OH
(Veronika je již nominovaná). Podmínkou vyplacení pevné části budgetu Markétě Audyové
je její aktivní spolupráce v týmu Veroniky Kozelské-Fenclové.

Částka 560.000,- Kč z rozpočtu SCM bude rozdělena jako pevná část budgetu členů
SCM: Novotný, Teplý O. (oba 100.000,- Kč), posádka Cejnar – Cejnar (dohromady 180.000,Kč) Staňková (180.000,- Kč). Nikol Staňková plánuje náročnou kampaň ve třídách 29er a
49er FX s celkovým počtem 160 dnů na vodě, což je dvojnásobný objem proti posádce 49er
Cejnar – Cejnar.

Částka 1.410.000,- Kč z rozpočtu KVS bude rozdělena dle výsledků jednotlivých členů
RD na vrcholných regatách v posledních třech letech (2012 - 2014). V sezóně 2014 je to pro
všechny Mistrovství světa, protože se účastnili všichni členové RD, byla to kvalifikace na
OH, a tedy i vrchol sezóny. V roce 2013 to bylo Mistrovství světa nebo Evropy, kde se vybírá
lepší výsledek reprezentanta. A v roce 2012 to byla Olympiáda pro ty, kteří se kvalifikovali a
MS pro ty, kteří se OH neúčastnili. Výsledek na závodě se počítá jako procentuální pořadí
zemí vzhledem k OH 2016 kvótě v dané třídě. Pro Mistrovství Evropy je to procentuální
pořadí zemí vzhledem k části OH kvóty v dané třídě dostupné evropským zemím. Výsledky
jsou hodnoceny progresivním bodovým ohodnocením – rozdíly mezi závodníky na čele
pořadí jsou větší než na konci pořadí.

Tři roky starý výsledek (2012) se započítává s 20% vahou, dva roky starý
výsledek (2013) s 30% vahou a loňský (2014) s 50% vahou. Finanční
prostředky jsou roděleny v poměru takto získaného bodového ohodnocení a
zaokrouhleny na celé tisíce:
body

dle výsledků

pevná část

SCM

CELKEM

Kozelská – Fenclová 81

38360

449 000 Kč

200 000 Kč

0 Kč

649 000 Kč

Audyová Markéta 92

15966

187 000 Kč

125 000 Kč

0 Kč

312 000 Kč

Teplý Viktor 90

23984

281 000 Kč

125 000 Kč

0 Kč

406 000 Kč

5848

69 000 Kč

125 000 Kč

100 000 Kč

294 000 Kč

13812

162 000 Kč

125 000 Kč

0 Kč

287 000 Kč

Teplý Ondřej 95

5267

62 000 Kč

125 000 Kč

100 000 Kč

287 000 Kč

Lavický Karel 85

16540

194 000 Kč

125 000 Kč

0 Kč

319 000 Kč

474

6 000 Kč

0 Kč

180 000 Kč

186 000 Kč

0

0 Kč

0 Kč

180 000 Kč

180 000 Kč

Novotný Štěpán 94
Maier Michael 64

Cejnar 94 – Cejnar 94
Staňková 97 – Kořanová 93


Zbývající částka 340.000,- Kč z rozpočtu KVS bude vedena jako rozpočtová rezerva. O
jejím případném umístění bude KVS jednat.
2. Principy práce KVS
KVS projednala a schválila principy své práce.
 Každý člen RD si ve spolupráci s KVS stanoví cíle a vrcholy (OH, MS, ME, SP) pro na
danou sezónu. Zabezpečení členů RD a jejich finanční podpora bude směřovat
výhradně k dosažení těchto cílů.
 Pro rozdělování budgetu jednotlivým posádkám RD případně SCM budou za hlavní
hodnotící kritéria považovány výsledky MS, ME a OH za minulé 2-3 roky. Dalšími
kritérii jsou: trend výsledků z velkých regat po dobu 2-3 roky, plnění ročního plánu
předcházejícího roku, kvalita ročního plánu, spolupráce s trenérem a ostatními členy
ČSJ, fyzické předpoklady.
 KVS bude sledovat a podporovat jachting výkonnostní s cílem vytvářet tak co nejlepší
podmínky pro následný vstup do jachtingu vrcholového.
 KVS spolupracuje s KM a SCM při výběru a podpoře talentovaných juniorů.
 KVS průběžně hodnotí a kontroluje činnost členů RD, a pravidelně s nimi komunikuje.
 Rozhodnutí KVS, podmínky pro reprezentanty a veškerá činnost KVS bude
transparentně zveřejňována prostřednictvím pravidelných zápisů, které budou všem
k dispozici na stránkách Českého svazu jachtingu.
 KVS bude sledovat vývoj výběru OH tříd na další cyklus (OH 2020) a ve spolupráci
s KM a SCM podporovat rozvoj vhodných a dostupných tříd.
KVS tyto principy zapracuje do směrnic C12 a D2 ČSJ.

3. Kontajner Rio 2015 – 2016
ČSJ se podařilo zajistit financování dopravy kontajneru do Ria a jeho stání v
olympijské marině z prostředků ČOV. Tento kontajner bude z poloviny
využíván belgickým týmem, který zajistil jeho stání přímo v olympijské marině. Dle
dostupných informací již nelze sehnat další parkovací místo pro kontajner v rozumné
blízkosti mariny. Kontajner by měl být nakládán začátkem května v YC Roudnice. Zatím je
jisté, že se z naší strany do kontajneru bude nakládat jeden motorový člun a 3x Laser
(Kozelská-Fenclová, Audyová, Teplý V.). Lavický, Novotný a Ondřej Teplý zvažují zda
kontajner využijí v závislosti na tom, jaká bude finanční podpora na jednotlivé
předolympijské kempy z rozpočtu ČOV. Mělo by se vyjasnit do konce března. Kontajner se
bude vracet do ČR po OH 2016.
4. Předolympijské kempy 2015
ČSJ se snaží zajistit financování předolympijských kempů členů RD z prostředků ČOV. Do
konce března by měl být znám přesnější odhad celkové výše těchto prostředků. Na jeho
základě KVS navrhne jejich rozdělení jednotlivým členům RD. Podle těchto podmínek
reprezentanti potvrdí svojí účast na přípravných kempech.
5. Produktová podpora společnosti NUTREND
Pro sezónu 2015 má reprezentační družstvo možnost čerpat podporu společnosti Nutrend ve
formě jejích produktů do výše 26.000,- Kč. To znamená 2.363,- Kč na každého z 11 členů RD,
kteří byli obesláni s žádostí o zaslání vlastní objednávky. V sezóně 2016 bude tato podpora
stejná.
Zapsal: T. Musil

