Zápis z Valné hromady ČWA na Nechranicích 28.8.2010
Přítomni dle podpisu na prezenční listině: 39 členů (včetně kompletního prezidia).
Program:
1) Zpráva o hospodaření, členské příspěvky
• Pokladna je vyrovnána, v současné době má ČWA 59 platících členů.
• Změna v placení licencí ČWA: zaplacení do 30.6. 500,- Kč
po 30.6. 600,- Kč
po 30.8. 700,- Kč
• Pokud závodník, odjede závod za ČWA bez platné licence, zaplatí licenci zpětně
a navíc pokutu 100 Kč. V opačném případě bude jeho registrační číslo zrušeno.
2) Zpráva o sportovních výsledcích
Prezident ČWA se omlouvá, že nezmínil sportovní úspěchy raceboardistů, a proto
jsou tato umístění doplněna v zápisu z valné hromady.
• Mistrem České Republiky ve třídě Funboard se stal Karel Lavický CZE 130.
• Mistrem České Republiky ve třídě Raceboard se stal Jakub Slíva CZE 6.
• V reprezentaci (B) naši republiku zastupuje Karel Lavický CZE 130.
• Umístění Českých Raceboardařů na Mistrovtsví světa Youth and Masters:
 Mielec Lubomír CZE 8 celkově 13. místo, v kategorii Veterans 3. místo
 Jiří Král CZE 31 celkově 18. místo
 Pavel Kamenský CZE 113 celkově 19. místo
• Na Polském mistrovství jsme měli také naše zastoupení:
Třída Raceboard:
 Lubomír Mielec CZE 8 celkově na 4. místě
 Petr Kučera CZE 5 celkově na 8. místě
Třída RS:X:
 Petr Kučera CZE 15 celkově na 17. místě
• Na Mistovství Evropy ve třídě Formula Youth and Masters na Sardinii nás
reprezentovali:
 Patrik Hrdina CZE 17 celkově na 6. místě
 Lukáš Neumann CZE 177 celkově na 10. místě
 Martin Toth CZE 7 celkově na 16. místě
 Tomáš Altman CZE 11 celkově na 32. místě
 mezi juniory: Jakub Jelínek CZE 119 na 11. místě
• Mistrovství Světa ve třídě Raceboard v Litvě se zúčastnili:
 Jakub Slíva CZE 6 celkově na 13. místě
 Martin Slíva CZE 22 celkově na 29. místě, v kategorii Grand Master na
6. místě
 Lubomír Mielec CZE 8 celkově na 30. místě, v kategorii Veterans na
5. místě
 Jana Slívová celkově na 32. místě, mezi ženami na místě třetím
3) Lodní třídy pro rok 2011
• Lodní třídy, kategorie a jednotlivé soutěže (pohárové závody, Master Cup)
zůstávají pro příští rok beze změny.
4) Návrh CTL pro rok 2011
• Termíny závodů budou téměř všechny zachovány jako v letošním roce.
• Budou stanoveny 4 termíny pro závody ve slalomu.
• Novým závodem bude Bezdrev v termínu 25.-26.6.2011 pro třídy Rac a Fun
• Místo a termín MČR ve třídě slalom bude co nejdříve upřesněn.
• MČR ve třídě Fun pro příští rok je zatím situován do Chorvatské Viganje (je zde
však možná změna), termín bude též upřesněn.
• příští rok Dářkovskou „50“ nejspíše nahradí závod se „40“, informace o závodě
budou upřesněny.

5) Sportovní soustředění + kempy pro děti
• Do budoucna se plánuje pořádání kempů pro děti a ostatní, kteří by se chtěli
naučit windsurfingu. Všechny nápady na realizaci jsou vítány.
6) Projednání propůjčení čísla CZE 1 Karlu Lavickému.
• Návrh na propůjčení čísla CZE 1 Karlu Lavickému byl schválen, čeká se na
souhlas závodníka.
7) Volba nového prezídia ČWA
• Vzhledem k volebnímu roku byli členové vyzváni k práci v prezidiu ČWA. Nikdo
se nepřihlásil, a tak prezídium ČWA bylo jednomyslně odhlasováno ve stejné
podobě jako doposud.
 Prezident ČWA: Marek Raška
 Víceprezident ČWA a ekonom: Roman Hrubý
 Sekretář: Martina Hrubá
 Zástupce třídy Race: Jaroslav Vykydal
• Prezídium bylo rozšířeno o Patrika Hrdinu, který se postará o sportovní výchovu
dětí a mládeže. Dále prezídium shání člena pro práci s médii, v případě zájmu
budeme rádi, když se přihlásíte.
8) Diskuze
• Ski Regata bude slavit 35. výročí konání a uskuteční se v termínu
8.-9.9.2010
Dne 28.8.2010 zapsal sekretář ČWA Martina Hrubá.

