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1) Zpráva hospodáře – návrh rozpočtu na rok 2015     
 

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2013                207 947,- Kč  

Výdaje:  zahraniční poplatky          17 000,- Kč 

Příspěvek na BIC          50 000,- Kč 

Ceny do soutěží-poháry - ukončení sezóny večírek      45 000,- Kč  

Ostatní režie - účetnictví         10 000,- Kč  

Příjmy:  členské příspěvky               30 000,- Kč  

reklama         50 000,- Kč 

Předpokládaný zůstatek ke konci roku 2015     165 947,- Kč  

 
 
2) Vypsání WS tříd pro rok 2015  
 
RAC (20) (Raceboard) dle platných mezinárodních pravidel třídy Raceboard. Materiál odpoví-

dá mezinárodnímu  proměřovacímu předpisu třídy RAC, platnému od 1.1.2005. Velikost 
plachty je omezena na max. velikost 9,5 m2 pro muže a 8,5 m2 pro ženy. Označení třídy - 
R při zadním lemu plachty těsně nad ráhnem.  

 Kategorie: muži, ženy, dorostenci, grand masters (nad 45 let) a veterán (nad 55 let) 
 Kategorie budou vyhodnocovány v případě tří a více přihlášených závodníků. 

 
FUN (22) Disciplína slalom dle pravidel IFCA, disciplína kurz dle pravidel Formula Windsurfing. 

Pokud není stanoveno jinak ve vypsání závodu a plachetních směrnicích. 
Označení třídy – bez označení  

 Kategorie: muži, ženy, dorostenci, masters (nad 35 let), grand masters (nad 45 let) 
 Kategorie budou vyhodnocovány v případě tří a více přihlášených závodníků. 
 
BIC (32)  Juniorská třída BIC Techno 293 dle platných mezinárodních pravidel třídy BIC s tím, že 

pro rok 2015 je dočasně tato třída otevřená pro všechny plováky o maximální délce 330 
cm a se středovou ploutví. Plachta může být libovolná do maximální plochy 7,8 m2.  
 

RSX (23) Podle platných mezinárodních pravidel olympijské třídy. Označení třídy – dle pravidel 
třídy  

 
 
3) Zaplacení mezinárodních poplatků  
 
 ČWA zaplatila International Windsurfing Association poplatky na rok 2015 pro tyto třídy:  
 
 Raceboard – Full 
 Formula Windsurfing – Basic 
 RS:X 
 IFCA-Basic 
  
4) Členské příspěvky pro rok 2015, způsob placení, čísla   
 

Členský příspěvek ČWA pro dospělé     500,- Kč 
Členský příspěvek ČWA pro dorost (19 let včetně)   200,- Kč 
Členský příspěvek ČWA pro juniory (15 let včetně)   zdarma 
Poplatek za přidělení nového čísla na plachtu    100,- Kč 
Roční udržovací poplatek čísla na plachtu pro členy ČWA    20,- Kč 
Roční udržovací poplatek čísla na plachtu pro nečleny ČWA    30,- Kč 

http://www.raceboard.org/


Čísla možno platit na 1, 2, 5 nebo 10 let 
Čísla nezaplacená 2 roky budou vyškrtnuta z evidence a budou přidělena dalším zájemcům. 
Poplatky zaplacené dopředu zůstávají beze změn! 
Licence ČSJ        400,- Kč (200,- Kč junioři) 
Pro závodníky závodící za ČWA nutno objednat do 30.5.2015 !!!!!!!!!!! 
Příspěvky možno platit bankovním převodem na účet ČWA 153487569/0600, v.s. = rodné číslo, (do 
poznámky pro příjemce napsat jméno) nebo hotově hospodáři na závodech. Složenky NE!!!!!!!  

 
 
5) Příspěvky MŠMT na zahraniční závody 
 

Informace o příspěvcích MŠMT zatím není k dispozici. Jakmile bude informace dostupná, bude 
zveřejněna na www.cwa.cz. 
 

 Pravidla pro přidělení příspěvku jsou následující: příspěvek získává ten, kdo se v daném závodě 
nejlépe umístí. Pro získání příspěvku kontaktujte Marka Rašku.  

 
 
6) Kontakty na prezídium ČWA  
 

- prezident:  Marek Raška  tel: 602 135 720 marek.raska@volny.cz  
- hospodář:  Roman Hrubý  tel: 731 188 118 romanhrom@volny.cz  
- sekretář, média, STK: Pavel Kamenský  tel: 604 759 613 info@cwa.cz, 
          pavel.kamensky@gmail.com  
- zástupce tř. RAC: Jaroslav Vykydal tel: 603 502 132 vykydal.jarda@tiscali.cz  
- zástupce tř. BIC:  Patrik Hrdina  tel: 608 949 988 ph@starboard.cz  
- měřič:   Lubomír Mielec tel: 777 069 077 lubomir.mielec@tiscali.cz  
 

 
7) Prize money 2015 
  

V letošním roce nemáme k dispozici zatím žádné prostředky pro prize money.  
ČWA podpořila novou třídu BIC částkou 50.000,- Kč, která byla použita pro nákup závodního 
materiálu. 

 
 
8)  Závody Českého poháru:   
 
 Soutěž je vypsána pro lodní třídy Raceboard (RAC), Funboard (FUN) a BIC Techno 293 (BIC). Ve třídě 

FUN se bude závodit v disciplínách course racing a slalom. Do soutěže se započítávají výsledky 
závodů uvedených v příloze (CTL WS 2015 v tabulce Český pohár pro konkrétní třídu).  

 Výsledky budou vyhlašovány následujících kategoriích: 
 
 Třída RAC 
      - absolutní pořadí 
  - ženy, dorost (dle směrnic ČSJ) 

- Grand Masters - muž, který dosáhl k 31.prosinci předchozího roku věku 45 let, nebo žena 40 let. 
Nesmí však být k 31. prosinci roku soutěže starší než maximální věková 
hranice této divize. 

- Veteran - muž, který dosáhl k 31.prosinci předchozího roku věku 55 let, nebo žena 50 let. Nesmí 
však být k 31. prosinci roku soutěže starší než maximální věková hranice této divize. 

 - Super Veteran - muž, který dosáhl k 31. prosinci předchozího rok věku 65let, nebo žena 60 let. 

http://www.cwa.cz/
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Třída FUN 
      - absolutní pořadí 
      - ženy, dorost (dle směrnic ČSJ) 
         - Masters - muž, který dosáhli k 31. prosinci předchozího roku věku 35 let a více, nebo žena 40 

let. Nesmí však být k 31. prosinci roku soutěže starší než maximální věková hranice 
této divize. 

 
Třída BIC 
      - hoši do 15-ti let – hoch, který dosáhl k 31. prosinci předchozího roku věku maximálně 14 let. 
      - dívky do 15-ti let – dívka, která dosáhla k 31. prosinci předchozího roku věku maximálně 14 let. 
  - hoši do 18-ti let – hoch, který dosáhl k 31. prosinci předchozího roku věku maximálně 17 let. 
      - dívky do 18-ti let – dívka, která dosáhla k 31. prosinci předchozího roku věku maximálně 17 let. 
 
 
Dělení do kategorií je možné tehdy, jestliže v ní budou hodnoceno minimálně 5 závodníků.    
 
 
9) Pravidla a hodnocení závodů Českého poháru 2015 pro třídy RAC a FUN:  
 
  -  Celá soutěž i jednotlivé závody budou organizovány v souladu s platnými směrnicemi a předpisy 

ISAF, ČSJ a ČWA  
 -  v závodech ČP konaných v České Republice budou hodnoceni pouze závodníci ČWA nebo domácí 

závodníci pořádajícího oddílu. Ostatní budou z výsledků pro hodnocení ČP vypuštěni. Takto 
upravené výsledky budou přepočítány logaritmickými body a vynásobeny koeficientem 4 

 - v zahraničních závodech budou hodnoceni pouze členové ČWA. Tzn., že bude z každého závodu 
sestaveno jejich pořadí dle pořadí v závodu, přepočítáno logaritmickými body a vynásobeno 
koeficientem 5 

 - do výsledků ČP budou počítány 3 nejlepší závody dle přepočítaných logaritmických bodů pro 
třídu RAC a třídu FUN v disciplíně course racing i slalom 

 -  celkové pořadí bude stanoveno dle součtu přepočítaných logaritmických bodů z vybraných 
závodů (nejlepší 3 závody) 

 -  v případě, že se v jednotlivém závodě ČP umístí několik závodníků na posledním místě se 
shodným počtem bodů, v celkovém hodnocení ČP jim všem bude počítat poslední místo, tzn. 404 
bodů (505 v zahraničí) 

 -  v případě rovnosti bodů v součtu 3 nejlepších závodů v celkovém hodnocení ČP se umístí lépe 
ten, který dosáhne lepšího umístění v jednotlivém závodě. Pokud budou mít shodné nejlepší 
umístění, umístí se lépe ten, který bude mít lepší umístění v nejlepším škrtaném závodě. Pokud i 
toto bude shodné, použije se jako kritérium druhý nejlepší škrtaný závod atd. Pokud budou 
shodné všechny škrtané závody, bude závodníkům přiznáno shodné pořadí.  

 -  hodnocen bude každý závodník, který splní kritéria pro účast v ČP a zúčastní se alespoň jednoho 
závodu 

 - průběžné výsledky ČP budou vyvěšeny po každém závodě na www.cwa.cz 
 -  kategorie ženy, dorost, žáci budou vyhlášeny v případě, že bude hodnoceno alespoň 5 závodníků 

v této kategorii   
 - vyhlášení výsledků a předání cen bude provedeno na slavnostním zakončení sezóny, místo a čas 

bude oznámeno na www.cwa.cz  
 
 
10) Pravidla a hodnocení závodů Regionálního poháru Čechy a Morava 2015 pro třídy RAC a FUN:  
 

http://www.cwa.cz/
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  -  Celá soutěž i jednotlivé závody budou organizovány v souladu s platnými směrnicemi a předpisy 
ISAF, ČSJ a ČWA  

 -  v závodech regionálních pohárů budou hodnoceni pouze závodníci ČWA nebo domácí závodníci 
pořádajícího oddílu. Ostatní budou z výsledků pro hodnocení ČP vypuštěni. Takto upravené 
výsledky budou přepočítány logaritmickými body a vynásobeny koeficientem 3 

 - do výsledků regionálních pohárů budou počítány 3 nejlepší závody dle přepočítaných 
logaritmických bodů pro třídu RAC a třídu FUN 

 -  celkové pořadí bude stanoveno dle součtu přepočítaných logaritmických bodů z vybraných 
závodů (nejlepší 3 závody) 

 -  v případě, že se v jednotlivém závodě regionálního poháru umístí několik závodníků na 
posledním místě se shodným počtem bodů, v celkovém hodnocení regionálního poháru se jim 
všem bude počítat poslední místo, tzn. 303 bodů 

 -  v případě rovnosti bodů v součtu 3 nejlepších závodů v celkovém hodnocení regionálních pohárů 
se umístí lépe ten, který dosáhne lepšího umístění v jednotlivém závodě. Pokud budou mít 
shodné nejlepší umístění, umístí se lépe ten, který bude mít lepší umístění v nejlepším škrtaném 
závodě. Pokud i toto bude shodné, použije se jako kritérium druhý nejlepší škrtaný závod atd. 
Pokud budou shodné všechny škrtané závody, bude závodníkům přiznáno shodné pořadí.  

 -  hodnocen bude každý závodník, který splní kritéria pro účast v regionálním poháru a zúčastní se 
alespoň jednoho závodu 

 - průběžné výsledky regionálních pohárů budou vyvěšeny po každém závodě na www.cwa.cz 
 -  kategorie ženy, dorost, žáci budou vyhlášeny v případě, že bude hodnoceno alespoň 5 závodníků 

v této kategorii   
 - vyhlášení výsledků a předání cen bude provedeno na slavnostním zakončení sezóny, místo a čas 

bude oznámeno na www.cwa.cz  
 
 
11) Pravidla a závody Masters Cupu 2015:  
  

 Soutěž je vypsána pro lodní třídy Raceboard (RAC), a Funboard (FUN). Do soutěže se   
započítávají výsledky vybraných závodů  Mistrovství ČR, Českého poháru 2015 a dalších regionálních 
závodů: 
 

1. Závody pro LT Rac: 
 

Název závodu : Datum : Místo konání : 

Pohár Rozkoše 23.5.2015 Rozkoš 

Věstonická Venuše 30.5.2015 Nové Mlýny 

Pohár Vysočiny 20.6.2015 Velké Dářko 

Veterán Cup 27.6.2015 Brněnská přehrada 

Senior Cup 15.8.2015 Jesenice 

Nechranická buchta 22.8.2015 Lomazice 

Tvarůžková regata 12.9.2015 Mohelnice 

         
 2. Divize pro LT Rac : 

Divize jsou rozděleny podle věku, kterého závodník/závodnice dosáhl/a k 31. 12. předchozího 
roku. Vzhledem k malému počtu závodníků v divizi Veterans, je zrušena divize Super Veterans 
a sloučena s touto divizí.  
  

 
Název divize 

Muži Ženy 
Min. věk Max. věk Min. věk Max. věk 

Grand Masters 45 54 40 49 

Veterans 55 ∞ 50 ∞ 

http://www.cwa.cz/
http://www.cwa.cz/


 
 
 Divizi je možné samostatně vyhodnotit ve výsledcích jednotlivého závodu tehdy, jestliže v ní 
závodí minimálně 5 závodníků. V případě nedostatečného počtu závodníků je možné sloučit divize Grand 
Masters a Veterans.  

 
!!! ČWA žádá organizátory jednotlivých závodů, aby vyhodnotili příslušné divize   
za předpokladu, že budou naplněna výše uvedená kritéria  ! ! ! 

  
 3. Závody pro LT Fun : 

 
              Course racing: 

Název závodu : Datum : Místo konání : 

Trofeo P. Neirotti 15.5.2015 Lago di Garda 

Pohár Rozkoše 23.5.2015 Rozkoš 

Věstonická Venuše 30.5.2015 Nové Mlýny 

Nechranická buchta 22.8.2015 Lomazice 

Mistrovství ČR Rac 27.8.2015 Nové Mlýny 

Vítr z vinohradů 5.9.2015 Nové Mlýny 

  
 4. Divize pro LT Fun: 

      
 -  Masters - muž, který dosáhl k 31. prosinci předchozího roku věku 35 let a více. 
 

!!! ČWA žádá organizátory jednotlivých závodů, aby vyhodnotili mimo celkové pořadí  
     i divizi Masters, za předpokladu, že se závodu zúčastní minimálně 5 závodníků této 
     divize ! ! ! 

   
      5.   Kritéria hodnocení: 

 

- Celá soutěž i jednotlivé závody budou organizovány v souladu s platnými směrnicemi a předpisy 
ISAF, ČSJ a ČWA 

- Do soutěže budou zahrnuti závodníci - členové ČWA, kteří se zúčastní některého ze závodů a 
svým věkem odpovídají některé z uvedených divizí 

- Z celkového výsledku daného závodu budou vyhodnoceni závodníci odpovídající uvedeným LT a 
divizím a vypočteny body v koeficientu 5.  

- v zahraničních závodech budou hodnoceni pouze členové ČWA. Tzn., že bude z každého závodu 
sestaveno jejich pořadí dle pořadí v závodu, přepočítáno logaritmickými body v koeficientu 7. 

- Umístí-li se v jednotlivém závodě na posledním místě více závodníků se shodným počtem bodů, v 
celkovém hodnocení MC se jim všem bude počítat poslední místo, tzn. 707 bodů. 

- Do celkových výsledků bude závodníkovi započítáno: 
- v LT Rac 4 nejlepší výsledky  
- v LT Fun 3 nejlepší výsledky 
- Při rovnosti bodů rozhoduje lepší počet umístění, pokud bude i toto shodné, rozhodne lepší 

škrtaný výsledek. Pokud budou mít i tak shodné umístění, budou mít i shodné pořadí v celkovém 
hodnocení MC 
 

       6. Organizační zabezpečení soutěže: 
               

- soutěž bude organizačně zabezpečovat a průběžně vyhodnocovat Vykydal Jaroslav 
- Průběžné výsledky budou zveřejňovány na webu ČWA a TJ RAPID Brno 
- Slavnostní vyhlášení výsledků bude provedeno na konci sezóny v Praze. Termín bude upřesněn.    



 
12) CTL – viz. samostatná příloha 
 

Celostátní termínová listina je uvedena v samostatné příloze. 
 
ČWA upozorňuje, že dle zápisu z valné hromady ČWA se mohou závodů Českého poháru zúčastnit 
pouze členové ČWA, vyjma domácích závodníků z pořádajícího klubu! Pokud se závodu bude 
účastnit závodník bez platné závodní licence a chybou pořadatele bude do závodu přihlášen, bude 
proti němu vedeno disciplinární řízení ČSJ! 
 
Závody MČR třídy FUN budou ještě upřesněny v co nejkratším termínu. 

 
 

Úspěšnou sezónu 2015 vám přeje prezídium ČWA 
 


