Pro potřeby zasedání VV březen ’20 zpracoval Václav Brabec (VB)
Legislativní komise
• doplnění LK – předseda: VB, členové: Pavel Bobek, Lukáš Brádler
• LK diskutovala některé uvažované změny Stanov (disciplinární komise, delegáti VH, atd). LK
připraví návrh na novelizaci Stanov pro zasedání VH
• Revize dokumentů je ve finální fázi. VB prosí všechny členy VV, aby si prošli přiložený excel
dokument.
• VB připravuje v součinnosti s Martinem Souškem a Radimem Vašíkem novelu Soutěžního
řádu.
Zahraniční vztahy
• mimořádná valná hromada World Sailing (EGM) se neuskuteční 2.5.2020 v Londýně.
Navrhovaná změna stanov je pouze kosmetická a neřeší hlavní připomínky, které ČSJ zaslalo
v prosinci 2019. VB proto navrhuje tento návrh neschválit na podzimní volební valné hromadě
World Sailing (Abu Dhabi)
• Valné hromady EUROSAF se nikdo za ČSJ ani SZJ nezúčastní. VH bude probíhat distančně.
• VB informoval o průběhu příprav na projektu Erasmus+.
Komise lodních tříd
• KLT obdržela od 20 ALT odpovědi ve formulářích (aktualizace webu+doporučení pro
rozhodčí). KLT tyto formuláře zpracovává (aktualizuje se sekce Lodní třídy na webu ČSJ,
připravuje se pdf dokument Doporučení pro pořadatele a rozhodčí)
• VB provedl revizi seznamu lodních tříd. VB navrhuje vyřadit ze seznamu lodních tříd
následující třídy, které nemají aktivní ALT ani se v nich nevykonává sportovní činnost v ČR
(viz. podklady) : 10R, Bavaria Match, Devoti One, Elan, Formula 20T, IOM, Longtze Premier,
Marblehead, RS100, RS Open, Sea Scape, Splash Blue, Splash Red
• VB informoval o nesrovnalostech zastoupení lodních tříd Tornádo a Catamaran Open.
• VB informoval o žádosti o ukončení členství ALT Splash a ALT Sea Scape, které byly
doručeny na sekretariát ČSJ.
• VB informoval o jednání s Kiteforce (M. Lafek) a YK Jestřábí (P. Beneš) o začlenění
kiteboardingu do struktur ČSJ
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.
ČSJ obdržel neoficiální informaci o výši podpory, která bude nižší než se předpokládalo. O
dalším postupu se rozhodne podle stavu přihlášených týmů v dubnu.
• Přípravy na závody EUROSAF (červen), 29er Eurocup (srpen), RS Aerocup (září), Windsurfer
(září) probíhají podle plánu se zainteresovanými ALT a kluby.
• VB informoval o jednání s mez. asociací Bic Techno o možnosti pořadatelství ME 2021 v ČR.
• VB informoval o přípravách projektu společného mládežnického MČR – Czech Youth
Nationals.
• VB informoval o Akademickém mistrovství světa v jachtingu. VB předloží k hlasování VV o
výběru posádky – týmu v dubnu.
• VB informoval o zahájení příprav na novém postupu při tvorbě termínového kalendáře,
v rámci, něhož budou lodní třídy, kluby a další zainteresované subjekty tvořit CTL společně a
budou o informovány o svých plánech.

