
Pro potřeby zasedání VV únor ’20 zpracoval Václav Brabec. (VB) 
 
Legislativní komise 

• dokumenty zveřejněné na webu ČSJ (zejm. směrnice, Soutěžní řád) jsou zastaralé nebo 
odkazují na obsoletní zákonnou úpravu nebo na ZPJ, které již dávno neexistují: 

o VB obdržel vyjádření od všech členů VV ohledně jejich dokumentů (aplikovatelnost, 
nutnost úprav), 

o VB po diskuzích s Petrem Fialou a Radkem Sünderhaufem předložil Radimovi Vašíkovi 
(4.2.2020) návrh na nové třídění a technické řešení sekce Dokumenty na webu ČSJ, 

• LK (Pavel Bobek, Lukáš Brádler, Václav Brabec) diskutovala stanovisko KK. LK se s tímto 
stanoviskem po právní stránce věci neztotožňuje a navrhuje VV anulovat nezapočítat výsledky 
A. Palanti před 1.6.2019 neboť nebyla registrovanou členkou ČSJ podle Registračního řádu. 
LK doporučuje VV, resp. KZ aktualizovat směrnici C11 a všechny ostatní příslušné interní 
dokumenty ČSJ vztahující se k této problematice, neboť žádný z dokumentů nereflektuje 
současný stav předávání a vyhodnocování výsledků. 

 
Zahraniční vztahy 

• mimořádná valná hromada World Sailing (EGM) se uskuteční 2.5.2020 v Londýně a jejím 
hlavním programem je hlasování o nových stanovách (ČSJ tento návrh k dnešnímu dni 
neobdržela), 

• ČSJ na valné hromadě EUROSAF zastoupí zástupce SZJ, 

• VB se účastnil EUROSAF Race Officials Exchange Meeting v lednu v Dublinu a vyjednal pro 
české rozhodčí možnost se zúčastnit závodů v zahraničí (viz zpráva na webu), 

• Generální shromáždění SZJ se konalo o víkendu 8.-9.2.2020. VV SZJ bude pracovat i nadále 
v téměř identickém složení 

 
Komise lodních tříd 

• KLT diskutuje a připravuje „strom lodních tříd“ v souladu s dokumentem/koncepcí C22.Výsledky 
své práce KLT předá SÚ. 

• KLT rozeslala všem ALT dotazníky/formuláře ohledně aktualizace kontaktních údajů a informací 
o lodních třídách na webu ČSJ a dotazník, který bude sloužit jako podklad pro vznikající 
dokument Doporučení pro organizátory a rozhodčí. K dnešnímu dni KLT obdržela 16 odpovědí 
od lodních tříd. 

• KLT obdržela žádost o přijetí Asociace lodní třídy Waszp a Moth, z.s. do ČSJ a registraci lodní 
třídy Waszp. 

 
Významné závody 

• VB ve spolupráci se Zdeňkem Chlupem, Katkou Fantovou a Markem Pavlovský řeší podporu 
ČSJ 20. ročníku Pálavské regaty. 

• Příprava závodu Olympijských nadějí (lt Optimist, Brno 25.-26.7.2020) probíhá podle plánu. 
Koordinace závodu bude probíhat ve spolupráci s Martinem Malcem a Markem Pavlovským. 
ČSJ dosud nemá informaci o výši podpory ze strany ČOV. Vypsání a informace konzultovány 
se svazy SVK, POL, HUN. 

• Přípravy na závody EUROSAF (červen), 29er Eurocup (srpen), RS AeroCUP (září) probíhají 
podle plánu se zainteresovanými ALT a kluby.  

• VB zahájil jednání s mez. asociací Bic Techno o možnosti pořadatelství ME 2021 v ČR. 

• VB informoval všechny zainteresované ALT (Optimist, RS Feva, 29er, 420, Laser, Cadet) do 
projektu společného mládežnického MČR – Czech Youth Nationals. VB nedostal odpověď od 
ALT Opimist, ostatní ALT s představenou vizí nemají problém. VB připraví výzvu pro kluby o 
pořadatelství této akce a provede revizi smlouvy o pořadatelství. 

• VB se zúčastnil schůzky 12.2.2020 pořádané Vysokoškolským sportovním centrem MŠMT o 
vysokoškolském sportu. VB předá informace SÚ. 

 
 


