Zápis z jednání Sportovního úseku ČSJ (SÚ ČSJ)
Jednání se uskutečnilo dne 15.12.2020 od 17:00 prostřednictvím MS Teams.
Přítomen: Tomáš Musil (TM), Ondřej Bobek (OB), Martin Žižka (MŽ), Vladimír Dvořák (VD), Vojtěch
Lambl (VL)
Omluven:
Host:

1.

Martina Bezděková – ukončení sportovní kariéry
TM informoval, že 27. 11. VV ČSJ obdržel zprávu Martiny Bezděkové o ukončení sportovní
kariéry ze zdravotních důvodů. Sportovní úsek vzal zprávu na vědomí a děkuje Martině za její
dlouholetou reprezentaci ČSJ.

2.

KVS - složení RD ČSJ pro rok 2021
KVS navrhuje RD ČSJ pro rok 2021 v tomto složení:
ILCA (Laser) Radiál: Klára Himmelová, Alessia Palanti
Laser: Viktor Teplý, Jakub Halouzka,
RS:X - muži: Karel Lavický,
Finn: Ondřej Teplý,
49er FX: Dominika Vaďurová - Sára Tkadlecová
iQFoil - ženy: Kateřina Švíková, Jana Slívová
KVS obdržela žádosti o zařazení do RD respektive RDJ od ČWA a Borise Živného. ČWA žádala o
zařazení Adély Raškové do RD a Petra Čecha a Adama Sadílka do RDJ. Boris Živný žádal o
zařazení dcer Veroniky a Kateřiny do RD 49er.
KVS pověřila KTM zjištěním základních informací předkládaných závodníky Petra Čecha a
Adama Sadílka, kteří aspirují na členství v RDJ (plán OH kampaně, plán nadcházející sezóny).
Na základě těchto informací KTM společně s KVS doporučuje prozatím tyto závodníky do RDJ
nezařazovat. KVS dále projednala v rámci sportovního úseku žádosti o zařazení Adély Raškové
a Veroniky a Kateřiny Živné do RD a rozhodla se žádostem nevyhovět a do RD tyto závodnice
nenominovat. KVS a sportovní úsek si uvědomují, že nominace do RD v době
epidemiologických omezení pro amatérské sportovce usnadňuje logistiku a trénink závodníků,
ale rozšíření RD nepovažuje za vhodné řešení.
Sportovní úsek hlasováním předložený návrh jednohlasně přijal.
SÚ obdržel od ČWA žádost o nominaci Petra Čecha a Adama Sadílka do RDJ iQFoil.
• provedené kroky: požadavky a podmínky zařazení do RDJ (případně SCM) byly
diskutovány mezi KTM (Ondřej Bobek) a závodníky.
• řešení: oba závodníci se rozhodli v tuto chvíli možnost zařazení do systému SCM/RDJ
ČSJ nevyužít.
SÚ obdržel od ČWA žádost o nominaci Adély Raškové do RD iQFoil
• provedené kroky: požadavky a podmínky zařazení do RDJ (případně SCM) byly
diskutovány mezi KTM (Ondřej Bobek) a závodnicí.
• návrh řešení: SÚ si je vědom dobrých výsledků závodnice, ale zatím nedoporučuje
zařazení do RDJ z důvodu nejasného plánu do budoucna

SÚ obdržel od Borise Živného žádost o zařazení dcer Veroniky a Kateřiny do RD 49er
• provedené kroky: filozofie zařazení a členství v RD diskutována v rámci SÚ
• návrh řešení: SÚ doporučuje žádosti nevyhovět. KVS a sportovní úsek si uvědomují, že
nominace do RD v době epidemiologických omezení usnadňuje sportovcům logistiku
a trénink, ale rozšíření RD nepovažuje za vhodné řešení.
Sportovní úsek hlasováním předložené návrhy jednohlasně přijal.

3.

Návrh finanční podpory členů RD do OH kvalifikace / na první pololetí 2021
Karel Lavický (RS:X / iQFoil): 1 100 000,- Kč (do OH, srpen 2021)
Ondřej Teplý (Finn): 1 100 000,- Kč (do kvalifikace na OH, květen 2021)
Viktor Teplý (Laser): 700 000,- Kč (do kvalifikace na OH, duben 2021)
Alessia Palanti (Laser Radiál): 250 000,- Kč (do kvalifikace na OH, duben 2021)
Klára Himmelová (Laser Radiál): 250 000,- Kč (do kvalifikace na OH, duben 2021)
Dominika Vaďurová - Sára Tkadlecová (49er FX): 500 000,-Kč (do OH kvalifikace, březen 2021)
Jakub Halouzka (Laser): 150 000,- Kč (do kvalifikace na OH, duben 2021) + příspěvek na
společného trenéra
Kateřina Švíková (iQFoil - ženy): 200 000,- Kč (1. pololetí, červen 2021) + příspěvek na
společného trenéra se Slívovou
Jana Slívová (iQFoil - ženy): 100 000,- Kč (1. pololetí, červen 2021) + příspěvek na společného
trenéra se Švíkovou
Příspěvek na společného trenéra bude činit 5 000,- Kč na den na vodě a podmínkou jeho
vyplacení trenérovi je účast alespoň 2 členů RD nebo RDJ ČSJ (Švíková, Slívová ve třídě iQFoil;
Halouzka, Přikryl na Laseru). Účast na podporované akci musí být umožněna alespoň 1 dalšímu
členovi SCM v dané lodní třídě nebo členovi ČSJ doporučených trenérem příslušného SCM.
Maximální výše příspěvku na společného trenéra ve třídě Laser činí 200 000,- (do kvalifikace
na OH, duben 2021) a ve třídě iQFoil 250 000,- Kč (1. pololetí, červen 2021).
Sportovní úsek hlasováním předložený návrh jednohlasně přijal.

4.

KMR – dlouhodobá zápůjčka 4 lodí 29er ALT 29er
TM projednal se zástupci ALT 29er návrh na dlouhodobou zápůjčku 4 lodí 29er ALT 29er
schválený na listopadové schůzi VV ČSJ. ALT 29er s tímto návrhem souhlasí. Sportovní úsek vzal
tuto informaci na vědomí a uložil TM připravit s ALT 29er příslušnou smlouvu.

5.

KMR – žádost ČWA o nákup 10 ks plováků Techno 293
TM informoval, že na základě rozhodnutí VV ČSJ na listopadové schůzi bylo pořízeno 10 ks
plováků Techno 293. Tyto plováky již byly prodejcem dodány a předány ČWA do správy.
Zároveň ČWA odkoupila od ČSJ 6 ks starších plováků Techno 293. Sportovní úsek vzal tuto
informaci na vědomí.

6.

KMR – rozdělení materiálu z investiční dotace 2020
VL informoval o finálním postupu rozdělení investiční dotace pro rok 2020:

Postup rozdělení
Plováky Techno 293 byly poskytnuty příslušné ALT a lodě 29er SCM 29er. Tento materiál nebyl
dále zahrnuty do rozdělení.
Komise mládeže a rozvoje (KMR) vypracovala dotazník, jenž byl rozeslán k vyplnění klubům
pracujícím s mládeží, který obsahoval 28 otázek. KMR již při odeslání tohoto dotazníku měla
připravené bodové ohodnocení možných odpovědí na jednotlivé otázky. Pomocí tohoto
bodového ohodnocení byly došlé dotazníky (celkově od 30-ti) klubů seřazeny od klubu
s nejvyšším počtem po klub s nejnižším počtem bodů. Dva z klubů nepožádali o žádný materiál,
který byl v této dotaci přidělován a pro další vyhodnocování byly vyřazeny. Celkový součet
bodů byl 425,5, celková hodnota (dle vysoutěžených cen) materiálu byla 4 729 044 Kč. Z těchto
údajů byla vypočtena teoretická výše podpory pro jednotlivé kluby, na jakou mají tyto kluby
nárok, dle dotazníku.
Jako primární ukazatel při finálním rozdělování byly vzaty návrhy trenérů SPS a SCM, kteří tyto
své návrhy komunikovali s jednotlivými ALT. Dle těchto návrhů byl přidělen tento materiál
konkrétním členům RD, SCM a SPS:

Laser

4 ks

iQ Foil

15 ks

RS Feva

8 ks

Q závodní

8 ks

Q tréningový

0 ks

Dále byla sečtena hodnota tohoto materiálu pro jednotlivé příjemce a tato hodnota byla
odečtena od jejich teoretické výše podpory. Díky tomuto kroku vzniklo redukované pořadí, ve
kterém se nahoru posunuly kluby, kterým nebylo návrhem trenérů a ALT nic přiřazeno. KMR
následně přiřadila zbývající materiál:

Laser

2 ks

iQ Foil

5 ks

RS Feva

1 ks

Q závodní

2 ks

Q tréningový

26 ks

KMR postupovala dle redukovaného pořadí a přiřazovala materiál dle požadavků daného klubu
(jak bylo popsáno v dotazníku). Výjimkou byly iQFoily, u kterých KMR rozhodla o poskytnutí 3
iQFoilů členům RD (Lavický, Švíková, Slívová). Rozdělení zbývajících plováků bylo provedeno na
základě doporučení trenéra SCM (M. Hájek) a ČWA.
Díky výše popsanému postupu byl přidělen nový materiál 27 klubům.

7.

Návrh koncepce podpory ALT 29er
V návaznosti na návrh koncepce podpory ALT 29er zaslaný 17. 11. 2020 Výkonnému výboru
TM domluvil se zástupkyní ALT Janou Košťálovou schůzku v průběhu ledna 2021. TM byl dále
pověřen s ALT 29er projednat aktualizaci nájemní smlouvy na zapůjčení lodí 29er na sezónu
2021 plynoucí z ALT zaslaných návrhů.

8.

Přidělení lodí 29er na sezónu 2021
Sportovní úsek obdržel návrh trenéra SCM 29er na přidělení lodí 29er na sezónu 2021.
Sportovní úsek s návrhem souhlasí a předloží jej VV ČSJ ke schválení.

9.

Třídový trenér ALT Laser
Sportovní úsek obdržel návrh trenéra SCM Laser na finanční podporu činnosti trenéra ALT Laser
zahrnující 30 dní přípravy na vodě. Sportovní úsek návrh zváží i s ohledem na nastavení rovných
podmínek pro ostatní podporované přípravné třídy a bude dále jednat s ALT Laser o
podmínkách této podpory.

Zapsal: T. Musil a V. Lambl
Na vědomí: KVS, KTM, KMR, TMK

