ZÁPIS
ze zasedání sportovního odboru LRU - muška Rady ČRS,
konaného dne 26.02.2022


Přítomni: Jiří Pejchar (předseda odboru, činnost mládeže LRU muška), Jaroslav Adam (místopředseda,
SMS), Zdeněk Glaesner (MěV Praha), Ing. Petr Staněk (VČ), Antonín Pešek (MRS, státní trenér seniorů),
RNDr. Milan Hladík (JČ), Ing. Martin Musil (státní trenér juniorů), Pavel Rákosník (SČ), Václav Pešek
(SvČ), Jiří Pech ml. (ZČ), RNDr. Karel Křivanec (čestný člen odboru)
Oddělení sportu, mládeže a mezinárodní činnosti: Jitka Chybová

P r o g r a m:

1.

Zahájení, kontrola zápisu z minulého jednání.

2.

Rozpočet 2022

3.

Závodní a soutěžní řád 2022

4.

Potvrzení termínového kalendáře 2022

5.

Ligové soutěže 2022 – soupisky týmů - schválení

6.

Příprava mezinárodních akcí 2022, reprezentace 2022

7.

Diskuze, různé, závěr

l.

Zahájení, kontrola zápisu z minulého jednání.

Schůzi zahájil předseda odboru p. Pejchar přivítáním přítomných členů odboru, proběhla kontrola zápisu
z minulého zasedání, bez připomínek.
2.

Rozpočet 2022

J. Pejchar: rozpočet na Domácí činnost je 160 000,-Kč. A. Pešek: Jak dlouho se rozpočet na Domácí
činnost neměnil? J. Pejchar: cca 5 let. Dále J. Pejchar představil tabulku s návrhy na čerpání rozpočtu pro
mezinárodní činnost. Detailně popsal aspekty všech variant a po rozsáhlé diskuzi v hlasování členové
odboru přijali variantu rozpočtu na mezinárodní činnost označenou v tabulce jako „D“ – 7 hlasovalo pro,
1 se zdržel.
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3.

Závodní a soutěžní řád 2022

M. Musil: Žádost o stanovení výjimky u juniorské kategorie na zvýšení věkové hranice do 20 let pro rok
2022 (viz příloha). Hlasování o stanovení výjimky: všichni pro - návrh byl přijat.
P. Rákosník: Návrh na znovuzavedení snížení bodování na 7 bodovaných závodů z 10. Hlasování: pro 0,
proti 7, zdržel se 1. Návrh nebyl přijat.
P. Rákosník: Návrh na ohodnocení lodních závodů nezakotvených lodí byl při účasti 30 závodníků
ohodnocen 30 body a při nižší účasti pak 20 body. Hlasování: pro 0, proti 8. Návrh nebyl přijat.
Dále je třeba v SaZ Řádu zakotvit nominace kategorií žen a masters, která není v SaZ dostatečně popsána.
Po diskuzi se členové odboru shodli, že o tomto budou hlasovat per rollam později Milan Hladík připraví
podklady.

4.

Potvrzení termínového kalendáře 2022.

J. Pejchar: prezentoval Termínový kalendář pro rok 2022. Hlasování o schválení Termínového kalendáře
pro rok 2022 – všichni pro, TK byl přijat.

5.

Ligové soutěže 2022, soupisky týmů - schválení

J. Pejchar: Soupisky družstev na ligové závody v roce 2022 jsou kompletní, postupy a sestupy jsou dle
roku 2019, kdy ligové soutěže naposledy proběhly. Připomněl povinnost registrace na závodní sezonu a
včasné zasílání ligových přihlášek. Ligové soupisky viz příloha.

6.

Příprava mezinárodních akcí 2022, reprezentace 2022

A. Pešek: rád by realizoval přípravné soustředění před MS ve Španělsku, bude pracovat s přidělenými
prostředky. Pro sestavení nominace na MS a ME 2022 zohlednil žebříčky z let 2018 a 2019 a umístění na
loňském MS ve Finsku. Nominace na MS Španělsko: Vojtěch Ungr, David Chlumský, Tomáš Adam,
Luboš Roza a Antonín Pešek (trenér). Asistent Milan Čubík. Nominace na ME Norsko: František Kouba,
Lukáš Starýchfojtů, Miloslav Hosenseidl, Ivan Vančura a Roman Heimlich. Hlasování o schválení
nominací na MS a ME: pro 7, zdržel se 1, nominace byly schváleny.
M. Musil: nominace juniorské kategorie se zkomplikovala odstoupením J. Bureše z reprezentace. V tuto
chvíli nominuje první tři reprezentanty: Vojtěch Marek, Michal Slavíček a Tomáš Nový. Poslední tři
reprezentanty nominuje do 29. 5. 2022 z těchto závodníků: Jan Wittner, Tomáš Glaesner, Lukáš Michalík
a Jan Kasík. Hlasování o nominaci části juniorské reprezentace: všichni pro – návrh byl přijat.
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M. Musil: nominuje Martina Vlka jako svého zástupce, který ho bude zastupovat po dobu jeho
pracovního zahraničního pobytu (04 – 12/2022). Hlasování o schválení M. Vlka jako zástupce M. Musila:
všichni pro – návrh byl přijat.
J. Pejchar: nominace na MS žen v Norsku: Tereza Rutová, Eliška Marková, Štěpánka Šimůnková
Marková, Markéta Procházková, Kateřina Švagrová. Trenér: Jaromír Šram. Hlasování o schválení
nominace na MS žen: všichni pro – návrh byl přijat.

7.

Diskuze, různé, závěr

M. Hladík představil propozice na MiČR na řece, které se bude konat 14. – 15. 5. 2022 na Herbertově.
Navrhuje sloučit startovné (500,- Kč) s platbou za stravu (500,- Kč). Hlasování o zahrnutí stravy do
platby startovného na MiČR na řece 2022: všichni pro – návrh byl přijat. Bude uvedeno v propozicích
závodu. Dále informoval členy odboru o záměru pořádat v roce 2024 MS juniorů, žen a masters a v roce
2025 MS seniorů. Hlasování o pořádání MS juniorů, žen a masters v roce 2024: všichni pro, návrh byl
přijat. Hlasování o pořádání MS seniorů v roce 205 – všichni pro, návrh byl přijat.
P. Rákosník: prezentoval revír Vlíněves, kde se bude poprvé konat MiČR z lodí.
J. Pejchar poděkoval přítomným za účast.

Jarní zasedání odboru bude v sobotu 10.12. 2022 v 9:30 hod.
Zapsala: Jitka Chybová v. r.
Doplnění a kontrolu provedl: Jiří Pejchar v. r.
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