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Zápis z jednání VV ČSJ
Čtvrtek, 15. června 2017 – YC CERE, Praha 4 - Podolí
Přítomni: Bauer, Maier, Musil, Novotný, Smetana, Soušek, Vašík
Omluveni: Fantová, Sünderhauf
KK: Švec
1) Projednání zápisu
Zápis schválen bez připomínek.
Jako host se zasedání VV zúčastnil Zdeněk Parůžek s žádostí o změnu pravidel při
poskytování finančního příspěvku klubům pracujícím s mládeží, konkrétně aby vzešlo
v platnost kritérium, které bylo platné před několika lety, kdy bylo povoleno složení posádky
z různých klubů. VV hlasováním (pro: 0; proti: Bauer, Musil, Soušek, Vašík, Smetana; zdržel
se: Maier, Novotný) rozhodl žádosti pro rok 2017 nevyhovět, a to zejména s ohledem na to, že
stávající pravidla pro tuto sezonu byla již vyhlášena a nelze je v průběhu sezony měnit.
Vzhledem k tomu, že se jedná o závažnou připomínku, Výkonný výbor ukládá pracovní
skupině, aby v rámci aktualizace strategie podpory lodních tříd ČSJ připravila pro příští
sezonu nový návrh projektu podpory klubů pracujících s mládeží. Složení pracovní skupiny
viz úkol 17-20.
Dále se jako host jednání VV zúčastnil František Bauer, aby za Zdeňka Sünderhaufa podal
informaci týkající se domluvy spolupráce základních škol a YC CERE. V případě domluvy
začne od září výuka jachtingu v YC CERE v rámci tělesné výchovy žáků.
K úkolu 17-01 (Zapracovat do směrnice C19 nominační pravidla na OH, MS, ME, MSJ a
MEJ a další závody s omezenou účastí):
Úkol splněn. T. Musil předložil finální návrh úprav nominačních pravidel na OH 2020, MS,
ME, MSJ a MEJ olympijských a neolympijských lodních tříd (C19). Připomínku zaslal pouze
člen KVS P. Bobek. Tato připomínka byla do směrnice zapracována. Výkonný výbor
jednohlasně schválil úpravy směrnice C19 a ukládá D. Dvořákové zveřejnit nové znění
směrnice C19 na webu ČSJ v sekci dokumenty.
K úkolu 17-15 (Realizovat s KSJ smlouvy na poskytnutý příspěvek):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že zbývá uzavřít smlouvu s pěti Krajskými svazy jachtingu.
K úkolu 17-20 (VV ukládá pracovní skupině zpracovat aktualizaci strategie podpory lodních
tříd ČSJ):
Úkol trvá. VV rozhodl o ustavení pracovní skupiny pro aktualizaci strategie podpory lodních
tříd ČSJ a posouvá termín plnění úkolu na září. Návrh členů pracovní skupiny je následující:
V. Novotný, T. Musil, M. Maier, V. Dvořák, R. Mareček a P. Bobek. VV ukládá pracovní
skupině zpracovat aktualizaci strategie podpory lodních tříd ČSJ a předložit ji na zářijovém
zasedání VV.
K úkolu 17-21 (Realizovat s pořadateli MČR smlouvy na rozdělení příspěvku pro jednotlivá
MČR):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá standardním způsobem.
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K úkolu 17-22 (Realizovat vyplacení příspěvku pro ALT v roce 2017, a to po splnění
podmínek výzvy KM ze dne 11. 4. 2017 zveřejněné na webu ČSJ):
Úkol trvá. M. Soušek informoval, že uzavírání smluv probíhá standardním způsobem.
K úkolu 17-24 (Urgovat kluby, které doposud nesplnily povinnost zaslat prohlášení o
souhlasu se stanovami ČSJ):
Urgenci klubů provedla D. Dvořáková. Na tuto urgenci reagovaly pouze tři subjekty. VV
ukládá D. Dvořákové pokračovat v urgencích klubů, které doposud nesplnily povinnost zaslat
prohlášení o souhlasu se stanovami ČSJ.
K úkolu 17-28 (Zařídit certifikaci měřičských vah na Lipně a na Nechranicích):
Úkol splněn Z. Parůžek informoval o tom, že stáhl měřičskou váhu z Lipna do Prahy a
momentálně Z. Davídek zařizuje její certifikaci. Měřičskou váhu z Nechranic stáhne R.
Smetana do skladu v Roudnici nad Labem k Jiřímu Maierovi.
2) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ
M. Maier – hlavní trenér ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu hlavního trenéra ČSJ.
Dále podal informace o činnosti trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.
Výkonný výbor vzal předložené informace hlavního trenéra ČSJ na vědomí. Zpráva hlavního
trenéra je přílohou tohoto zápisu, včetně zpráv trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.
VV a KVS gratuluje posádce Michal Koštýř – Klára Kulhánková k 1. místu na ME RS Feva.
Dále velice oceňuje 2. místo posádky Jakub Dobrý – Tereza Dobrá a 4. místo posádky
František Viták – Vojtěch Cibulka na tomto ME RS Feva.
3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody
T. Musil – KVS – předložil Výkonnému výboru návrh směrnice C20 „Podpora účasti členů
ČSJ na ME a MS“. Výkonný výbor návrh nové směrnice C20 po diskuzi a zapracovaných
připomínkách jednohlasně schválil. Směrnice C20 je přílohou tohoto zápisu. VV ukládá D.
Dvořákové zaslat předsedům LT výzvu k dodání potřebných údajů předsedovi KVS.
VV jednohlasně schválil následující návrh nominace předsedy KVS a hlavního trenéra ČSJ na
závod Youth World Championship 2017, který se koná 9. - 16. 12. 2017 v Číně (Sanya):
Laser Radial - Benjamin Přikryl
Laser Radial - Lucie Keblová
29er - Šimon Mareček a Jan Svoboda
Trenér - David Křížek
Vedoucí týmu - Johana Rozlivková
VV jednohlasně schválil návrh nominací trenéra SCM 29er předložený předsedou KVS:
ME 29er, 22. – 27. 8. 2017, Francie
posádky
1. Šimon Mareček - Jan Svoboda
2. Matěj Vítovec - Martin Krsička
3. Adam Ott - Matěj Konopík
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MS 29er, 29. 7. – 5. 8. 2017, USA
posádka
Veronika Živná - Kateřina Živná
VV jednohlasně schválil návrh nominací ALT 2.4mR předložený předsedou KVS:
Para World Chapionship, 21. -25. 6. 2017, Německo
Daniel Bína v LT 2.4mR
Alexandr Sadílek v LT Hansa 303
Open World Championship, 1. -7. 7. 2017, Nizozemí
Petr Čermák
VV jednohlasně schválil návrh nominací ALT Evropa předložený předsedou KVS:
MEJ EVR, 13. - 18. 8. 2017, Francie
1. Adam Plodek
2. Jakub Kršňák
3. Jan Kršňák
MS EVR, 7. -12. 7. 2017, Španělsko
Štěpán Sivý
VV jednohlasně schválil návrh nominace ALT FD předložený předsedou KVS:
MS Flying Dutchman, 22. 9. -30. 9. 2017, Itálie
posádky:
1. Petr Storch - Tomáš Palkovský
2. Jiří Hrubý - Roman Houdek
VV jednohlasně schválil návrh nominací Sportovního úseku ČSJ předložený předsedou KVS:
MS Optimist, 11. - 21. 7. 2017, Thajsko
Anna Teubnerová
František Viták
Adam Neveloš
Tibor Neveloš
Trenér: Antonín Mrzílek
ME Optimist, 30. 7. – 6. 8. 2017, Bulharsko
Klára Himmelová
Kateřina Altmannová
Barbora Švíková
Lukáš Wehrenberg
Michal Krsička
Tomáš Mlejnek
Petr Hála
Trenér: Antonín Mrzílek
VV jednohlasně schválil seznam nominací trenéra SCM Laser a ALT Laser předložený
předsedou KVS:
MEJ L4.7, 15. - 22. 4. 2017, Španělsko
Vítězslav Moučka ml.
Lucie Keblová
Bára Košťálová
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Zosia Burska
VV zároveň jednohlasně schválil návrh trenéra SCM Laser na finanční příspěvek závodníkům
za tuto již uskutečněnou akci:
Vítězslav Moučka ml. – 27 946,- Kč
Lucie Keblová – 27 946,- Kč
Bára Košťálová – 27 946,- Kč
Zosia Burska – 27 946,- Kč
MEJ LaR U19, 6. - 14. 7. 2017, Polsko
Benjamin Přikryl
Martin Kmenta
Zdeněk Dybal
Lenka Kališová
MSJ L4.7, 16. - 24. 7. 2017, Belgie
Vítězslav Moučka
Lucie Keblová
Bára Košťálová
MSJ LaR + LaS U2, 26. 7. - 2. 8. 2017, Belgie
Jakub Halouzka
Radek Sopoušek
Mario Nuc
David Bezděk
MSJ LaR U19, 11. -18. 8. 2017, Holandsko
Benjamin Přikryl
Martin Kmenta
Lucie Keblová
Bára Košťálová
MS LaR + LaS, 19. - 26. 8. 2017, Holandsko
Radek Sopoušek
Mario Nuc
David Bezděk
Jakub Halouzka
Jiří Halouzka
Martina Bezděková
MS LaS, 12. - 19. 9. 2017, Chorvatsko
Viktor Teplý
Jakub Halouzka
Jiří Halouzka
Štěpán Novotný
Jean-Baptiste Janča
ME LaR M+Ž a LaS, 1. - 8. 10. 2017, Španělsko
Viktor Teplý
Jakub Halouzka
Jiří Halouzka
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Štěpán Novotný
Martina Bezděková
Mario Nuc
Benjamin Přikryl
Jean-Baptiste Janča
VV jednohlasně schválil návrh nominace ALT Cadet předložený předsedou KVS:
MSJ Cadet, 5. 11. 8. 2017, Nizozemí:
Zuzana Vychová - Magdalena Holá
Max Stejskal - Adam Hudec
Lucie Štursová - Annamaria Kramplová
Eliška Vychová - Adam Winkler
Lucie Hálová - Anna Winklerová
Tadeáš Tkadlec - Matyáš Pfeifer
VV jednohlasně schválil návrh nominace předložený předsedou KVS:
MSJ Finn, 19. – 27, 8. 2017, Maďarsko
Ondřej Teplý
MS Finn, 1. – 10. 9. 2017, Maďarsko
Ondřej Teplý
Michael Maier
Příspěvky na akce MS/ME budou určeny podle směrnice C20, a to na základě údajů
dodaných jednotlivými ALT k rukám předsedy KVS do 28. 6. 2017. Příspěvky budou
schváleny Výkonným výborem per rollam 30. 6. 2017. VV ukládá M. Souškovi po
schválení příspěvků na akce MS/ME Výkonným výborem realizovat smlouvy na
jednotlivé akce MS/ME.
4) MČR 2017
M. Soušek – STK – jako garant podal informace z proběhlých MČR Catamaran Open a
Tornado.
M. Soušek – STK – předložil žádost ALT Laser na přesunutí termínu konání MČR Laser
Standard z původního termínu 28. – 30. 9. 2017 na Nových Mlýnech na nový termín 25. 27. 8. 2017 na Lipně v Černé v Pošumaví. VV se změnou termínu konání MČR Laser
Standard jednohlasně souhlasí.
VV jednohlasně schválil návrh Radima Vašíka na doplnění Reného Sehnala jako člena
protestní komise na závod MČR FD.
Výkonný výbor obdržel žádost ALT ČWA o navýšení počtu sad medailí pro MČR Bic
Techno 293. VV pověřil garanta MČR rozhodnout o této žádosti na místě konání závodu
podle skutečného počtu přihlášených závodníku.
R. Smetana – ALT, KLM – předložil ke schválení seznam měřičů pro MČR. VV jednohlasně
schválil předložený seznam měřičů:
CTL: 172003 – Jindřich Formánek
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CTL: 171316 – Zdeněk Davídek
CTL: 171317 – Ota Kleiner
CTL: 171616 – Kamil Ščerba
CTL: 172154 – Lubomír Mielec
CTL: 172158 – Miroslav Šilhavý
CTL: 171110 – Jiří Gemperle
CTL: 172172 – Marek Směšný
CTL: 171117 – Denis Marinov (CRO)
VV ukládá R. Smetanovi doplnit návrh nominace měřičů pro ostatní MČR 2017.
5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2017
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ke dni 13. 6. 2017.
6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ
VV potvrzuje rozhodnutí předsedy ČSJ nepodávat žádost do nově vypsaného programu
MŠMT číslo V. – Činnost sportovních svazů ve vyhlášeném termínu do 9. 6. 2017.
K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z několika proběhlých jednání na MŠMT ohledně
aktuální mimořádné situace financování sportu.
Výkonný výbor obdržel žádost Borise Živného o finanční podporu účasti posádky Živná
Veronika, 1998 & Živná Kateřina, 2004 (YC PanCzech z.s.) na MS LT 29er v Long Beach,
CA, USA v termínu 29. 7. – 5. 8. 2017. Dále VV obdržel dotaz B. Živného na možnost
zařazení posádky V. Živná – K. Živná do RD ČSJ. Výkonný výbor vzal žádost i dotaz na
vědomí a konstatoval, že návrhy na zařazení do RD předkládá trenér SCM 29er sportovnímu
úseku ČSJ a nominace na MS, ME, MSJ, MEJ a případné finanční příspěvky na tyto akce jsou
v kompetenci trenéra SCM 29er a sportovního úseku ČSJ.
D. Dvořáková – sekretář ČSJ – podala informaci, že JO Sport Vinohrady (reg. č. 1111)
ukončil činnost. VV bere tuto informaci na vědomí a ukládá D. Dvořákové vyřadit JO Sport
Vinohrady z evidence ČSJ.
D. Dvořáková – sekretář ČSJ – podala VV informace o kvalifikačním systému na YOG 2018
v Buenos Aires. (viz příloha). VV ukládán D. Dvořákové zveřejnit kvalifikační systém YOG
2018 na webu ČSJ.
7) Různé
V. Novotný – KM – informoval VV, že Komise mládeže obdržela čtyři žádosti o grant
sloužící k podpoře projektů směřujících k podpoře a rozvoji mládežnické členské základny
pro ALT nemající podporu trenéra SCM (ALT 420, Evropa, Cadet a RS). Dále podal
informaci, že žádost ALT Evropa podpořili čtyři členové Komise mládeže, dva nehlasovali.
Ostatní projekty podpořili tři členové Komise mládeže, jeden byl proti, dva nehlasovali. VV
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hlasováním (pro: Bauer, Soušek, Vašík, Novotný, Smetana, Maier; proti: 0; zdržel se: Musil)
rozhodl o podpoře projektu ALT Evropa ve výši 50.000,- Kč.
M. Maier – hlavní trenér ČSJ – informoval o tom, že svazový kontejner je již převezen z YCR
Roudnice do areálu nového skladu.
Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 14. září 2017 v YC CERE.
Seznam příloh zápisu:
1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ (bude zveřejněna později)
2. Zpráva trenéra SCM 29er za květen 2017
3. Zpráva trenéra SPS za květen 2017
4. Zpráva trenéra SCM Laser (bude zveřejněna později)
5. Směrnice C20
6. Kvalifikační systém na YOG 2018

Přílohy:

Zpráva Hlavního trenéra ČSJ
RD-A
Ondřej Teplý - jeho sportovní příprava probíhala většinou v ČR, kde se
věnoval fyzické přípravě a přizpůsobenému tréninku po zranění zad. Absolvoval
trénink na Balatonu a tréninkové bloky na Nových Mlýnech. Zaměření na
fyzickou přípravu, ale hlavně na studium a přípravu na zkoušky ve škole. Regatu
v Kielu odjezdil solidně, ale skončil na 11. místě, těsně za Medal Race. Nyní se
přesouvá na Balaton a poté do Splitu, kde bude absolvovat tréninkové bloky s
top jachtaři třídy Finn.
Viktor Teplý - absolvoval kvalitní přípravu s holandským teamem v několika
blocích. Regatu v Medembliku po výborném začátku ovšem nedokončil pro
nemoc. Regeneroval a zaměřil se na návrat do výborné fyzické kondice a hlavně
se připravoval na státnice. Viki je absolvoval bezvadně. Gratuluji.
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Karel Lavický - po nevydařeném ME, absolvoval tréninkový blok na Gardě a
na Balatonu. V následující regatě MMM poté získal 1. místo. Karel se nyní
připravuje na Lago di Garda se svojí tréninkovou skupinou.
RD - B
Štěpán Novotný - absolvoval Nové Mlýny, Nechranice a regatu v Kielu OH
třídy. Také Štěpán se připravoval na státnice, které úspěšně dokončil. Gratuluji.
Jeho sportovní příprava byla ovlivněná studiem, ale v Kielu, po špatném začátku
odjezdil solidní regatu.
Jakub Halouzka - Kuba odjezdil sérii regat na Nových Mlýnech. Ve třech
zvítězil. Také Kuba toto období měl včetně přípravy na maturitu, kterou zdárně
absolvoval. Také gratuluji. Jsem rád, že naši studenti ukončili svoje studijní
povinnosti na výbornou a nyní se zase vrhnou na jachting v plné síle a potěší nás
výsledky, na které budeme pyšní.
SCM Laser - pod vedením M. Smolaře absolvoval všechny závody na Mlýnech
téměř v plném složení. Soustředění v Kielu a příprava na regatu YES KIEL, KW
1.Regaty vysoké kvality. Naši závodníci ve zlatých skupinách - Lucka Keblová ,
Ben Přikryl, Kuba Halouzka, ale i ostatní na Laser 4.7 a Radial, nám předváděli
jachting na velmi dobré úrovni. V Regatě KW OH měl skvělý úvod Kuba
Halouzka. Přišel ale klasický Kiel a Kuba šel ve výsledcích dolů. Nutno
podotknout, že Kuba se zúčastnil během rozjížďky záchrany jachtaře se
zlomeninou nohy a byla mu přiznána od jury náhrada. Kuba - VELKÝ
RESPEKT!!!! Jezdil ovšem dobře a zlepšení je tu.
Štěpán měl smolný úvod regaty s Black flag jako bonus, ale potom předvedl
dobrý jachting a vrátil se do středu výsledkové listiny. Martina Bezděková se v
těžkých větrných podmínkách také neztratila a zlepšení je patrné. Ostatní se
spíše propadli do spodních pater výsledkové listiny. Zklamán jsem byl z
výsledku J.B Janči a neúčasti Davida Bezděka v regatě.
SCM 29- pod vedením Davida Křížka. Skupina odjezdila soustředění na
Nechranicích a pohárový závod ČR, ve kterém zvítězila posádka Mareček a
Svoboda. Krátké soustředění na Mlýnech a také v Pálavské regatě vyhrála
posádka Mareček a Svoboda. Dále se zúčastnili tréninku a regaty Kieler Woche
KW1. Dobré podmínky a dobrý jachting. Naši se neztratili, ale není to stále to,
na co čekáme. Očekávám v příštích měsících zvýšenou aktivitu a také se
budeme zabývat možností přechodu u některých závodníků na 49'' FX.
SPS- pod vedením Tondy Mrzílka jako prioritu pojala trénink camp a regatu v
Gdynia. Těžké podmínky, ukrutná zima a silný vítr. Poté dva dny bezvětří. Byla
to složitá regata, ve zlaté skupině se umístil pouze Šimon Jurečka. Další akcí
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byla regata v Dziwnow plně obsazená regata, 12 optimistů z ČR. Michal Krsička
a Adam Neveloš naši nejlepší, ale také Lukáš Wehrenberg, Klára Himmelová a
Tomáš Mlejnek ve zlaté skupině. To je velmi dobré. Po regatě pokračoval
trénink camp s Tondou Mrzílkem. Naši nejmenší jachtaři nám dělají svými
výsledky velkou radost a chci poděkovat Tondovi, že nás zásobuje dobrými
jachtaři celkem pravidelně.
2.4 Dan Bína – ano, Dan je opravdu borec a výsledky, které předvádí, jsou
výsledky snů a současně ukázka mnohým jachtařům, jak to má vypadat v
přípravě na závod a také jakou bojovnost a srdce do toho dává. Třetí místo na
KW 1 je skvělé a 11. místo na MS nepotřebuje komentář. Skvělé...
49'' FX posádka Vad'urová - Tkadlecová. Ano, tyto dámy se za tak krátkou
dobu, co spolu jezdí, začínají prosazovat a ve výsledcích stoupají nahoru. FX je
velmi složitá loď na ovládání a trim. Obě tomu věnovaly celou zimu a jaro a
jejich posun je znatelný. V Kielu zajely solidní 27. Místo. Obě mě velmi
překvapily, jak i v drsných podmínkách, umí bezvadně ovládat svoji FX. Velká
pochvala.
FEVA RS - ANO je to skvělé a gratulace posádce M.Koštýř - K.Kulhánková.
Mistři Evropy. Výborné 2. místo Dobrý - Dobrá a 4. místo Viták - Cibulka to
jsou skvělé výsledky. Milan Hájek skvělé vedení regatou.
Milan Koláček - 4/29 na Le Figaro je velmi cenným umístěním. Čtvrtý nováček
a celkově 29 místo.
Květen a červen jsou tradičně nejvíce obsazené měsíce jachtařskými regatami.
Naši jachtaři přivezli velké množství cenných výsledků z mezinárodních regat a
určitě se o nás už v jachtařském světě ví a to je moc dobře. Aktivita našich
nejmenších je na vysoké úrovni a jsou pro nás velkým příslibem do budoucna.
Přeji všem fajn prázdniny. Ahoj Majčus

Zpráva trenéra SCM Laser - květen
Za období: 1.-31.5.2017
Na začátku měsíce května jsme se ze zahraničních závodů přesunuli domů k serii českých
regat, které všechny probíhaly na Nových Mlýnech (Spring regata, ˇpálavská regata,
Pavlovská regata a Velká cena YC Dyje). Tuto část TP beru jako dobrou část jarní přípravy na
vodé a vnímám ji spíše jako trénink. Dále jsme na Fakultě sportovních studií v Brně
absolvovali workshop na téma strečink (fyzioterapie), tato akce proběhla dne 19.5..
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Aktivity členů týmu pokračovaly nadále na individuální bázi, tento měsíc měli všichni
členové za úkol se maximálně věnovat mezi regatami školním povinnostem, protože podle
Plánu na červen počítám s jejich účastí na sérii zahraničních regat a tréninků na moři. Někteří
navíc absolvovali maturitní zkoušky. Všichni měli povinnost plnit program dle Plánu
kondičního trenéra Tomáše Klímy.
V tomto měsíci ještě probíhalo finální dolaďování koordinace a logistiky soustředění,
závodů a tréninků letošní sezóny. V závěru měsíce jsem se věnoval přípravě na odjezd s
týmem do Kielu na soustředění a závody YES a navazující největší německé regaty série
Kieler Woche (KW I. a KW OH) a EC Warnemünde, které nás čekají příští měsíc.
Aktivita jednotlivých členů a jejich zprávy:
Jakub Halouzka: V květnu jsem byl pouze 4x na Nových Mlýnech.
Spring cup - radiál - 1/20
MČR - radiál - 1/39
Pavlovská regata - standard - 5/18 (jedna rozjížďka)
Velká cena YC Dyje - radiál - 1/24
Dále jsem se v květnu ještě učil na maturitu a maturoval - k údivu všech i sebe úspěšně :)
Samozřejmě jsem také jakž takž plnil tréninkový plán fyzické přípravy od T. Klímy.
Jiří Halouzka: 1. 5. Závod N.M Lar 2. místo z 20 lodí
2-5. 5. kondiční příprava podle T.K.
6-8. 5. MČR. N.M. Lar 4. místo z 39 lodí
9.-11.5. korndiční příprava podle T.K.
12.5. trénink N.M.
13.-.14. 5. Závod N.M. Las odjela se jen 1 rozjížďka 7. místo z 18 lodí
15.-26. kondiční příprava podle T.K.
27-.27.5. Závod N.M. Lar 2. místo z 24 lodí
29.5. volno
30-31.5. cesta do Kielu
David Bezděk: 1. - 4. fyzická příprava
6. - 8. MČR Mlýny
9. - 14. fyzická příprava
15. - 18. maturity - tedy "volno"
19. - 31. fyzická příprava
2
Jean-B.Janča: V mesici kveten jsem byl na zavodech na N.Mlynech a v Medembliku.
M.B.Keramika Pálavská regata: 6.-8.5.2017
Zavod neprobehl podle planu, mnoho zbytecnych chyb, jak kdyby mi vitr utikal z
plachty, tocil se proti me, atd.
Týden před tímto závodem jsem byl na N.Mlynech trenovat, kdy foukalo okolo 7-8m/s a vitr
byl hlavne konstantni! ?
Delta Lloyd regatta v Holandském Medembliku 23.-27.5.2017
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Na závody jsem přijel, až na registraci, tzn. 22.5, protoze jsem mel jeste 21.5 prijimaci
zkousky na VŠ.
Závod začal a já předváděl příšerné výsledky, ale nebylo by to chybami, které bych prováděl,
ale spíše s nevyježděností na zaďáky, protože jel jsem zadaka a pripadal jsem si jako smudla,
co toho zadaka nezvlada, proste hruza, postupem casu, kdy vitr zeslaboval jsem predvadel
lepsi vysledky, byť v te horsi skupine, nez byla zlata, ale i tak s vybornymi zavodniky.
Nicméně, nyní mám menší oddech od vody, a tak se chci zamerit hodne na aerobni cinnost a
pote odjezd na trenink do Kielu.
Martina Bezděková:

2.5.-5.5. - trénink Mlýny
6.5.-8.5. - MČR, 11/39
9.5.-11.5. - kondiční trénink
12.5.-14.5. - škola
15.5.-16.5. - kondiční trénink
17.5.-22.5. - trénink Medemblik
23.5.-27.5. - Delta Lloyd Regatta, 54/68
29.5.-31.5. - kondiční trénink

Benjamin Přikryl: 06.05.2017- M.B. Keramika - Pálavská regata 2017- NM - MČR Radial 2/39
13.05.2017 - Pavlovská regata - NM - Pohár Standard - 11/18
20.05.2017 - Mistrovství Valašskoslovácka -Moravský pohár Radial - 1/7
27.05.2017 - Velká cena YC Dyje - NM - Pohár Radial - 3/21
Radek Sopoušek: 6.5 Palávská regatta (mistrovství Radialu) 5 z 39
27.5 Cena YC Dyje 6 z 24
Maturita za 6.Čeština 2,Státní Matematika 1,Školní matematika 1,Fyzika 2
Mario Nuc: Pálavská regata 5 ze 39 lodí radiál
Pavlovská regata 1 rozjížďka, 12 z 18 standart
+ kondiční příprava dle Tomáše Klímy
žádné zdravotní potíže, váha stále stejná
Martin Kmenta: 29.04.2017 Nové Mlýny 20 lodi 11. místo
06.05.2017 Nové Mlýny 39 l. 18. m.
27.05.2017 Nové Mlýny 24 l. 7. m.
uzavírám klasifikaci ve škole a tak mám méně času na cvičení, ale dělám,
co
můžu.
Vítězslav Moučka: zpráva nedodána
3
Bára Košťálová: po návratu z Murcie jsem si dala pauzu, doplňovala jsem školu. Potom
jsem jela
na Pálavskou regatu, což byl můj první závod na radiálu – 28/37
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Další víkend jsem se zúčastnila závodu Pavlovská regata – tam se odjela
jedna
roz. a byla jsem 6/12 lodí na L4,7.
Pak jsem se zúčastnila závodu o Věstonickou Venuši, kde jsem na radiálu
dojela
19/25. V mezičase jsem se připravovala podle kondičního plánu.
Lucie Keblová: 1. 5. Spring cup Nové Mlýny Radial 10/20
6.-8.5. MČR Nové Mlýny Radial 13/39
13.-14.5. Pavlovská regata Nové Mlýny 4,7 4/10
20.-21.5. Mistrovství Valašskoslovácka na Hané Radial 2/7
27.-28.5. Velká cena YC Dyje Nové Mlýny Radial 8/24
31.5. cesta do Kielu
v ostatních dnech probíhal kondiční trénink s omezením kvůli školním
povinnostem
Lenka Kališová: 1. Spring cup( 15. z 20)
2.-5. Příprava podle plánu TK
6.-8. Pálavská regata (15. z 39)
9.-12. Příprav podle plánu TK
13.-14. Trénink na Velkém Dářku (dobré větrné podmínky)
15.-18.Příprav podle plánu TK
19. FSPS
20.-21. Závod v Kroměříži (trénink)
22.-26.Příprav podle plánu TK
27.-28. Velká cena YC Dyje (12. z 24)
30. cesta do Kielu
31. trénink v Kielu
Zosia Burska: po návratu z Murcie 4 dny pauza, poté jsem jela podle plánu Tomáše Klímy,
+ 3x týdně plavání, 2x posilovna
Pálavská regata – hodně foukalo a jela jsem první závod na radiálu a ocasila
jsem,
konečný výsledek byl 29 ze 37 lodí
Pavlovská regata – jedna roz., foukalo do 10 m/s 8 z 12 lodí L4,7
pokračovala jsem v kondiční přípravě + tenis

V Kielu, dne 20.6.2017

Michal Smolař
trenér SCM Laser
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Pravidelná měsíční zpráva o činnosti SCM 29er - 5/2017
Po úspěšné Gardě a náročném Lipnu se členové Sportovního centra mládeže přesunuli do
Czech Sailing Centre Nechranice. Zde proběhl trénink v celé větrné škále, dolaďovaly se
lodě a díky skvělému zázemí probíhalo několik výukových sezení. Na závěr týdne byl na
programu závod Poháru ČR, ve kterém opět dominovala posádka Šimon Mareček a Jan
Svoboda. V květnu ještě proběhl pohárový závod na Nových Mlýnech. Kvůli špatnému větru
se ale odjela pouze jedna rozjížďka. V závěru měsíce pak dostal šanci kosatník Jan
Svoboda, aby se společně s trenérem SCM zúčastnil mistrovství republiky ve třídě
Catamaran Open, které společně vyhráli.
Skiffmania - Nechranice - 8 lodí
1. Š. Mareček / J. Svoboda - 4,1,2,1,1,1,3,1,1 - 8b
2. A. Ott / M. Konopík - 2,2,1,3,6,4,2,3,4 - 17b
4. J. Čermák / P. Košťál - 5,3,6,6,5,2,1,5,5 - 26b
5. M. Vítovec / M. Krsička - 6,5,5,5,4,3,4,4,2 - 27b
6. O. Müller / M. Vaszi - 1,6,4,2,7,7,7,7,DNF - 34b
7. M. Jurečka / T. Zíta - 7,4,7,4,3,6,6,6,6 - 35b

Pavlovská regata - Nové Mlýny - 8 lodí
1. Š. Mareček / J. Svoboda - 1 - 1b
2. M. Vítovec / M. Krsička - 2 - 2b
3. A. Ott / M. Konopík - 3 - 3b
6. J. Čermák / P. Košťál - 6 - 6b
7. M. Jurečka / T. Zíta - 7 - 7b
8. O. Müller / M. Vaszi - 8 - 8b
Hodnocení posádek:
Šimon Mareček a Jan Svoboda - Posádka má velmi dobrou výkonnost, ale potřebovala
by trávit více času tréninkem. Kosatník nyní dohání školní resty a smysluplná příprava začne
až před Eurocupem v Kielu. Tým je poměrně těžký, což přináší ztrátu na zadní vítr. Byl by
vhodný přechod na 49erFX.
Matěj Vítovec a Martin Krsička - Posádka má dobrou techniku a stále se posouvá
kupředu. Chybí ale taktická vyzrálost. Tým má ideální hmotnost a velmi dobrou fyzickou
zdatnost.
Adam Ott a Matěj Konopík - Tento mladý tým řeší možný rozpad posádky, což by byla
obrovská škoda, zejména vzhledem k plánovanému přestupu na 49erFX. Sezóna pro ně
pokračuje v nezměněném plánu, ale již nyní je třeba hledat alternativní řešení.
Matěj Jurečka a Tomáš Zíta - Nová posádka, která se s lodí poměrně rychle sžila. Je
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třeba nechat loď na Nechranicích a více trénovat.
Ondřej Müller a Mikuláš Vaszi - Nová posádka dokáže překvapit, ale díky horší technice
jízdy má nevyrovnané výsledky. Chybí více tréninku na 29eru.
Petr Košťál a Jaroslav Čermák - Zatím nejlepší tým z nováčků. Opět je ale třeba hodně
tréninku, aby se posádka dotáhla na ostatní posádky.
V žebříčku SCM 29er vede posádka Šimon Mareček a Jan Svoboda. Z nováčků jsou
nejlepší Jaroslav Čermák a Petr Košťál.
Nyní se zkušenější posádky SCM 29er chystají na soustředění do německého Kielu, kde
následně proběhne závod série Eurocup. Ten je provázen často velmi tvrdými podmínkami,
a tak začínající posádky budou nadále trénovat na domácích vodách.

Za SCM 29er vypracoval trenér
David Křížek

Zpráva trenéra SPS za květen 2017
Během května byly hlavními úkoly:
 Příprava akce Gdynia (ubytování, půjčovna dodávek)
 Příprava akce Dziwnow červen (ubytování, půjčovna dodávek)
 Řešení grantu ČSJ pro ALT Q
 Výběr členů SPS na druhé pololetí 2017
 Jednání o nominačních pravidlech na MS a ME
 Akce Gdynia– 4 dny trénink, 4 dny závod
 Jednání nového výboru ALT –člen výboru pro zahraniční komunikaci
 Domluva s polským týmem na sdílení člunu na MS a ME
 Odjezd do Dziwnowa na regatu a trénink
Akce Gdynia – druhý závod polské nominace na MS a ME
Absolvovali jsme 4 dny tréninku v krutých podmínkách. První dva dny to ještě šlo, vál severní vítr a
teplota se přes den držela kolem 8°C, vlny dosahovaly až jednoho metru a vítr až 24 kn. Další den
teplota klesla na 5°C a vítr stále přes 20kn, na vodě jsme mohli být už jen kratší dobu, protože i
během dne jsme se dočkali sněhových přeháněk. Čtvrtý den tréninku se vítr otočil z východu a vál jen
slabě, teplota vystoupala jen na 3°C. Dali jsme jen hodinu a půl trénink na změnu vln, které jsou
z tohoto směru velmi nestandardní. Bohužel tento směr vydržel po další dva dny regaty.
Při závodech se našim celkem dařily starty, i když do lepší pozice u pinu se nikdo moc nehrnul.
Problém byl s rychlostí na stoupačky, kvůli choppy vlnám, které byly opravdu zvláštní a kromě
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Šimona, který má cca 40kg naši závodníci nejeli. Šimon se jediný dostal do zlaté skupiny, ale pro
bezvětří se už další dva dny nezávodilo. Času jsme využili ke kontrole lodí a výměně provazů.
Je zde vidět velký výkonnostní rozdíl mezi těžšími a lehčími závodníky, např. Klára, která jela výborně
na Gardě, při silnějším větru a gardských vlnách, se při slabším větru a choppy nedostala ani do zlaté
skupiny. Těžší závodníci než 53kg by měli pomýšlet na přechod z Q na větší loď dříve než v 15 letech.
Závěrem lze konstatovat, že do Gdyně už asi příště nepojedeme, přestože prohlídka školní
plachetnice „Dar Pomorza“ a návštěva historického centra Gdaňsku byly pěkné.
Tonda Mrzílek

C19 NOMINAČNÍ PRAVIDLA ČSJ NA OH 2020 A ME A MS OLYMPIJSKÝCH
TŘÍD
1.

Úvod

1.1. Cílem těchto nominačních kritérií je navrhnout jednoduchý transparentní rozhodovací
proces o jmenovité nominaci na OH co nejdříve, tak aby měli nominovaní závodníci
dostatek času a klidu připravovat se na úspěšný start na OH. Jistota jmenovité nominace
by měla být dána včas zejména závodníkům, u nichž je předpoklad výborného výsledku
na OH. V případech, kdy je v jedné třídě více závodníků podobné výkonnosti by měla
být stanovena dopředu jasná kritéria, podle kterých bude VV ČSJ postupovat při
jmenovité nominaci. Nemusí být přitom rozhodující, který ze závodníků vyjel v
kvalifikaci místo pro ČR. Existují v zásadě 4 termíny, kdy by měl VV ČSJ rozhodovat:
První bezprostředně po MS 2018, kde by měla být dána důvěra posádkám majícím
největší naděje na úspěšný výsledek. Další termín je bezprostředně po MS 2019. Třetí
termín je po poslední kvalifikační regattě v roce 2020, kdy bude uzavřena mezinárodní
kvalifikace. Poslední termín je začátek června 2020, kdy bude deadline od MOV i ČOV.
Poslední termín by měl být pouze pro nejvíce vyrovnané případy.
1.2. Nominační kritéria ČSJ navazují na mezinárodní kvalifikační systém na OH. Kvalifikaci
pro zemi lze podle daného systému získat jen na MS 2018 (zde bude přiděleno 40% z
celkové kvóty pro každou třídu), na MS 2019 (40% kvóty) a kontinentální kvalifikační
regata v roce 2020 (zbytek míst). Na MS je omezen počet závodníků z jedné země, proto
obsahují tyto nominační kritéria i kritéria pro MS 2018 resp. 2019 a Test Eventy 2017 a
2019.
1.3. Na OH může startovat pouze jedna loď za jednu zemi. Počet lodí je pak výrazně nižší
než na běžných MS a to i včetně MS 2018. Z mezinárodní kvalifikace (WS MS 2018,MS
2019 a kontinentální kvalifikační regata 2020) nevzejde jméno konkrétního závodníka,
ale jméno země, která získá právo danou disciplínu obsadit, bez ohledu na to, který
závodník toto místo pro zemi získal. Konkrétní jmenovitá nominace je v kompetenci
ČOV na návrh ČSJ.

2.

Postup při určení jmenovité nominace na OH 2020 v 1. termínu
(ihned po skončení MS 2018)
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2.1. Jmenovitá nominace na MS 2018
Vzhledem k tomu, že na MS 2018 je počet závodníků omezen je nutno zde stanovit i
nominační kritéria pro samotné MS 2018. Dále je nutno vzít v úvahu, že v případě, kdy
nemohou všichni naši potencionální olympionici startovat na MS 2018, nebude možné jejich
výsledky na MS 2018 porovnat a pro porovnání jejich vzájemných šancí na dobrý výsledek na
OH, pak lze použít jen výsledky kvalifikace na MS 2018.
S výjimkou lodních tříd Finn, Laser a zřejmě i Laser Radial nebude mít ČSJ pravděpodobně
možnost poslat více než jednu posádku za každou LT na MS 2018. Pro závodníky je proto
velmi důležité vědět dostatečně dopředu, jak bude ČSJ postupovat při stanovení jmenovité
nominace na tento závod. Historicky (dříve dle směrnice ČSJ) předkládá návrh obvykle
příslušná LT, která má svá kritéria (většinou třídový žebříček). Tato kritéria nejsou jednotná
pro všechny LT a často jsou stanovena pouze na základě domácích závodů. Třídová kritéria
nejsou pro VV ČSJ závazná a nemusí se jimi řídit.
V případě, že je v dané lodní třídě více závodníků, kteří by mohli na MS 2018 vyjet pro ČR
kvalifikaci na OH, než je počet míst, které může ČR na MS 2018 obsadit, bude VV ČSJ
rozhodovat na základě výsledků ze 4 nominačních závodů, které budou určeny KVS do
července 2017. Hodnocení bude provedeno tak, že se u každého závodníka sečtou
logaritmické body u tří nejlepších ze 4 výše uvedených závodů. Koeficient závodu bude
stanoven s ohledem na úroveň konkurence na tomto závodu tak, aby obdobný výkon
závodníkovi přinesl obdobný počet bodů. Logaritmické body budou určeny z absolutního
(nikoliv redukovaného) pořadí. Za tři nejlepší závody budou považovány ty závody, v nichž
závodník dosáhl nejvyšší počet logaritmických bodů.
2.2. Jmenovitá nominace na OH bezprostředně po MS 2018
Jmenovitou nominaci v LT po MS 2018 získá nejlepší česká posádka, pokud nominuje ČR na
OH a:
a)
její redukované umístění na MS 2018 bude do jedné třetiny celkového počtu míst na
OH, a
b)
v pořadí další česká posádka na MS 2018 bude mít umístění horší o třetinu celkového
počtu míst na OH v redukovaném pořadí zemí. Pokud se další posádka kvalifikace nezúčastní
a měla možnost, bude považována za zúčastněnou s umístěním na posledním místě v dané
třídě, a
c)
ostatní české posádky, které neměly možnost se MS 2018 zúčastnit, budou mít součet
logaritmických bodů z české kvalifikace na MS 2018 nejméně o 30 % (z celkového počtu
logaritmických bodů shora uvedené posádky) horší než součet logaritmických bodů této
posádky z kvalifikace.
Postup při určení jmenovité nominace na OH 2020 v 2. termínu
(ihned po skončení MS 2019)
3.1. Jmenovitá nominace na MS 2019
Pro účast závodníků jednotlivých zemí na MS 2019 nejsou zatím stanovena mezinárodní
kritéria, ale lze očekávat, že budou velmi podobná kritériím pro běžná MS, tedy blízká
kritériím třídovým.
V případě, že je v dané lodní třídě více závodníků, kteří by mohli na MS 2019 startovat a
případně vyjet pro ČR kvalifikaci na OH, než je počet míst, které může ČR na MS 2019
obsadit, rozhodne ČSJ na základě výsledků ze 4 nominačních závodů, které budou určeny
KVS do července 2018. Hodnocení bude provedeno tak, že se u každého závodníka sečtou
logaritmické body u tří nejlepších ze 4 výše uvedených závodů. Koeficient závodu bude
3.
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stanoven s ohledem na úroveň konkurence na tomto závodu tak, aby obdobný výkon
závodníkovi přinesl obdobný počet bodů. Logaritmické body budou určeny z absolutního
pořadí. Za tři nejlepší závody budou považovány ty závody, v nichž závodník dosáhl nejvyšší
počet logaritmických bodů.
3.2. Jmenovitá nominace na OH bezprostředně po MS 2019
Jmenovitou nominaci v LT bezprostředně po MS 2019 získá česká posádka pokud:
a)
získala pro ČR nominační místo již v roce 2018 jako nejlepší česká posádka a na MS
2019 se umístila jako nejlepší česká posádka, a v pořadí další česká posádka na MS 2019
bude mít umístění horší o 15% celkového počtu míst na OH v redukovaném pořadí zemí, a
ostatní české posádky, které neměly možnost se MS 2019 zúčastnit, budou mít součet
logaritmických bodů z české kvalifikace na MS 2019 nejméně o 20 % (z celkového počtu
logaritmických bodů shora uvedené posádky) horší než nejlepší posádka na MS 2019. Pokud
se další posádka kvalifikace nezúčastní a měla možnost, bude považována za zúčastněnou s
umístěním na posledním místě v dané třídě.
b)
získala pro ČR nově nominační místo pro OH na MS 2019, a v pořadí další česká
posádka na MS 2019 bude mít umístění horší o 20% celkového počtu míst na OH v
redukovaném pořadí zemí, a ostatní české posádky, které neměly možnost se MS 2019
zúčastnit, budou mít součet logaritmických bodů z české kvalifikace na MS 2019 nejméně o
20 % (z celkového počtu logaritmických bodů shora uvedené posádky) horší než nejlepší
posádka na MS 2019. Pokud se další posádka kvalifikace nezúčastní a měla možnost, bude
považována za zúčastněnou s umístěním na posledním místě v dané třídě.
3.3. Změna jmenovité nominace oproti jmenovité nominaci z roku 2018
VV ČSJ může po MS 2019 změnit rozhodnutí o jmenovité nominaci pokud:
a)
Jiná než v roce 2018 nominovaná posádka získá na MS 2019 medailové umístění v
absolutním pořadí a zároveň posádka nominovaná v roce 2018 skončí na MS 2019 hůře než 5
míst v absolutním pořadí za první českou posádkou.
b)
Jiná než v roce 2018 nominovaná posádka získá na MS 2019 medailové umístění v
absolutním pořadí a zároveň posádka nominovaná v roce 2018 se na MS 2019 nekvalifikovala
a z české kvalifikace na MS 2019 bude mít součet logaritmických bodů započítaných do
kvalifikace na MS 2019 nejméně o 30 % (z celkového počtu logaritmických bodů posádky,
která na MS 2019 reprezentovala ČR) horší než posádka, která na MS 2019 reprezentovala
ČR.
Postup při určení jmenovité nominace na OH 2020 ve 3. termínu
(ihned po skončení poslední kvalifikační regatty na OH 2020)
4.1. Jmenovitá nominace na poslední kvalifikační regattu na OH 2020
ČSJ předpokládá, že účast na poslední kvalifikační regattě bude otevřená. V opačném případě
stanoví do července 2019 obdobný kvalifikační systém pro účast na poslední kvalifikační
regattě jako v bodě 3.1.
4.

4.2. Jmenovitá nominace na OH bezprostředně po poslední kvalifikační regattě
Jmenovitou nominaci v LT bezprostředně po poslední kvalifikační regattě získá česká
posádka pokud:
a)
získala pro ČR nominační místo již v roce 2018 nebo 2019 jako nejlepší česká
posádka a na poslední kvalifikační regattě se umístila jako nejlepší česká posádka, a v pořadí
další česká posádka na poslední kvalifikační regattě bude mít umístění horší o 5% celkového
počtu míst na OH v redukovaném pořadí zemí, a ostatní české posádky, které neměly možnost
se poslední kvalifikační regatty zúčastnit, budou mít součet logaritmických bodů z české
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kvalifikace na poslední kvalifikační regattu nejméně o 10 % (z celkového počtu
logaritmických bodů shora uvedené posádky) horší než nejlepší posádka na poslední
kvalifikační regattě. Pokud se další posádka kvalifikace nezúčastní a měla možnost, bude
považována za zúčastněnou s umístěním na posledním místě v dané třídě.
b)
získala pro ČR nově nominační místo pro OH na poslední kvalifikační regattě, a v
pořadí další česká posádka na poslední kvalifikační regattě bude mít umístění horší o 5%
celkového počtu míst na OH v redukovaném pořadí zemí, a ostatní české posádky, které
neměly možnost se poslední kvalifikační regatty zúčastnit, budou mít součet logaritmických
bodů z české kvalifikace na MS 2019 nejméně o 10 % (z celkového počtu logaritmických
bodů shora uvedené posádky) horší než nejlepší posádka na poslední kvalifikační regattě.
Pokud se další posádka kvalifikace nezúčastní a měla možnost, bude považována za
zúčastněnou s umístěním na posledním místě v dané třídě.
4.3. Změna jmenovité nominace oproti jmenovité nominaci z roku 2018 nebo 2019
VV ČSJ může po poslední kvalifikační regattě změnit rozhodnutí o jmenovité nominaci
pokud:
a)
Jiná než v roce 2018 nebo 2019 nominovaná posádka získá na poslední kvalifikační
regattě medailové umístění v absolutním pořadí a zároveň posádka nominovaná v roce 2018
nebo 2019 skončí na poslední kvalifikační regattě hůře než 5 míst v absolutním pořadí za
první českou posádkou.
b)
Jiná než v roce 2018 nebo 2019 nominovaná posádka získá na poslední kvalifikační
regattě medailové umístění v absolutním pořadí a zároveň posádka nominovaná v roce 2018
nebo 2019 se na poslední kvalifikační regattu nekvalifikovala a z české kvalifikace na
poslední kvalifikační regattu bude mít součet logaritmických bodů započítaných do
kvalifikace na poslední kvalifikační regattu nejméně o 30 % (z celkového počtu
logaritmických bodů posádky, která na poslední kvalifikační regattě reprezentovala ČR) horší
než posádka, která na poslední kvalifikační regattě reprezentovala ČR.
Postup při určení jmenovité nominace na OH 2020 ve 4. termínu
(cca červen 2020)
5.1. Jmenovitá nominace na OH 2020
V případech, kdy VV ČSJ nerozhodl dříve o jmenovité nominaci, bude VV ČSJ rozhodovat
na základě výsledků ze 4 nominačních závodů, které budou určeny KVS do července 2019.
Hodnocení bude provedeno tak, že se u každého závodníka sečtou logaritmické body u tří
nejlepších ze 4 výše uvedených závodů. Koeficient závodu bude stanoven s ohledem na
úroveň konkurence na tomto závodu tak, aby obdobný výkon závodníkovi přinesl obdobný
počet bodů. Logaritmické body budou určeny z absolutního pořadí. Za tři nejlepší závody
budou považovány ty závody, v nichž závodník dosáhl nejvyšší počet logaritmických bodů.
5.

6.

Další ustanovení

6.1. Změna jmenovité nominace
VV ČSJ si vyhrazuje právo změnit ve druhém, třetím a čtvrtém termínu jmenovité nominace v
případech
a)
zranění dříve nominovaných sportovců

Zápis z jednání VV ČSJ – ČERVEN

Strana 19/20

b)
závažného porušení pravidel (zejména ustanovení smlouvy člena RD, Fair play,
doping apod.) ze strany nominovaných závodníků
c)
rozpadu vícečlenné posádky
d)
kdy jmenovaný sportovec sám projeví zájem vzdát se nominace na OH

C20 PODPORA ÚČASTI ČLENŮ ČSJ NA ME A MS
7.
Specifikace akcí
7.1. Mistrovství světa (dále jen MS) lodních tříd, které splňují kritéria Speciálního předpisu
10, a to pro označení World Sailing Class Association a pro klasifikaci závodu jako MS,
především bod 10.4 (b):
7.2. Mistrovství Evropy (dále jen ME) lodních tříd, které pořádají MS splňující bod 1.1, a
zároveň tato ME splňují kritéria tabulky uvedené v bodě 1.1, s tím rozdílem, že je vyžadována
účast závodníků pouze z jednoho kontinentu.
8.
Nárok na podporu
Nárok na podporu má každá třída, která je registrována v rámci ČSJ a která splní veškeré
požadavky alespoň jednoho z níže uvedených bodů. Samostatně se posuzuje nárok na
podporu pro výše specifikované akce MS a samostatně pro ME.
8.1. Žákovské a dorostenecké třídy (lodní třídy, na kterých závodí jachtaři, jejichž věk
nepřevyšuje 18 let), které nejsou současně podporovány v rámci členství ve skupinách SPS a
SCM. Tyto třídy mají nárok na podporu pouze při splnění kritérií uvedených v bodě 1, kde
tyto kritéria musí být splněny pouze závodníky, jejichž věk nepřevyšuje 18 let.
8.2. Třídy, jejichž závodníci se v posledním roce umístili do 8. místa na ME nebo do 16.
místa na MS, a zároveň nemají závodníky zařazené do RD, SCM a SPS.
8.3. Třídy, jejichž závodníci jsou členy RD, čerpají příspěvky na účast na ME a MS v rámci
budgetů jednotlivých členů RD. Třídy, které jsou zařazeny v SPS a SCM, čerpají tuto podporu
prostřednictvím finanční podpory jednotlivých členů SPS a SCM určené příslušnými trenéry –
pozvánkami na akce.
9.
Výše příspěvku
9.1. Celková výše příspěvku na jednu posádku se odvíjí od výše nákladů na startovné,
ubytování (maximálně 15€ / osoba / den), stravné (maximálně 20€ / osoba / den), příspěvku
na dopravu (maximálně 6,80 Kč / km a cena trajektů) v případě konání akce v Evropě, cen
letenek a příspěvku na dopravu lodě kontejnerem v případě konání akce mimo Evropu a
případných poplatků klubu za loď.
9.2. Celková výše příspěvku pro každou třídu se dále odvíjí od počtu podporovaných
posádek:
a)
V žákovských a dorosteneckých třídách (lodní třídy, na kterých závodí jachtaři, jejichž
věk nepřevyšuje 18 let) s nárokem na podporu se započítávají maximálně 3 různé posádky
(posádky se 3 různými kormidelníky v případě dvouposádkových lodních tříd), které se v
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posledních 3 letech umístili do 8. místa na ME nebo do 16. místa na MS a jedna osoba
dospělého doprovodu. Pokud tato třída nedosáhla v posledních 3 letech potřebného umístění,
činí podpora třídy 50% nákladů jedné posádky.
b)
V ostatních třídách s nárokem na podporu se započítávají maximálně 3 posádky, které
se v posledním roce umístili do 8. místa na ME nebo do 16. místa na MS.
10. Žádost o příspěvek a jeho vyplácení
10.1. Do 1. 12. každého roku ALT zašle předsedovi KVS požadavek se seznamem akcí, na
které se jejich závodníci v následujícím roce chystají. Seznam musí obsahovat název akce,
výši startovného, místo konání spolu se vzdáleností z Prahy (dle maps.google.com) a
případnou cenou trajektů, datum akce s počtem závodních dní a počtem dní plánované
přípravy v místě akce, případnou výši poplatků za parkování lodě v pořádajícím klubu. V
případě konání akce mimo Evropu je třeba dodat aktuální cenu letenek a výši příspěvku na
společnou dopravu lodě kontejnerem.
10.2. Požadavek musí obsahovat doložení výsledků, které opravňují třídu k nároku na
podporu, za poslední 3 roky v žákovských a dorosteneckých třídách a za poslední rok v
ostatních třídách.
10.3. KVS určí výši příspěvků jednotlivým třídám na účast na akcích a předloží jí na
prosincovém jednání VV ČSJ ke schválení. Pro zajištění rovných podmínek mezi
jednotlivými třídami si KVS vyhrazuje právo upravit údaje zaslané jednotlivými ALT.
10.4. Před konáním akce, nejpozději však do 10. června daného roku, zašle ALT na KVS
seznam nominovaných závodníků spolu s návrhem rozdělení finanční dotace mezi jednotlivé
posádky. KVS si vyhrazuje právo nominaci a rozdělení finanční podpory mezi jednotlivé
posádky upravit. KVS předkládá nominaci a rozdělení finanční podpory VV ČSJ ke
schválení. Nominované posádky mohou ještě před konáním akce požádat o výplatu
zúčtovatelné 50% zálohy přidělené finanční podpory.
10.5. Doplatek / výplata příspěvku bude provedena po řádném vyúčtování a předložení
výsledkové listiny KVS a podání zprávy manažerce PR ČSJ po skončení akce.
11. Přechodná ustanovení
11.1. Pro potřeby roku 2017 se datum, do kterého mají třídy dodat potřebné podklady dle
bodu 4.1, stanovuje na 28. 6. 2017.
11.2. Pro potřeby roku 2017 se bod 4.3 upravuje v tom smyslu, že KVS předloží VV ČSJ
výši příspěvků na jednotlivé akce ke schválení per rollam do 30. 6. 2017.

