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1. Zpráva hospodáře – návrh rozpočtu na rok 2018     
 
1) Zpráva hospodáře – návrh rozpočtu na rok 2018  
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2017                  197 971,- Kč  
Výdaje: zahraniční poplatky                                                   17 000,- Kč  
Soustředění, závody          25 000,-Kč                          
ceny do soutěží-poháry, ukončení sezóny večírek            55 000,- Kč  
ostatní režie - účetnictví                                                         10 000,- Kč  
Příjmy: členské příspěvky                                                       35 000,- Kč  
zůstatek z reklamy                                                                   50 000,- Kč  
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2018                                 175971,-Kč 
Vyšší zůstatek ke konci roku byl díky přiděleným dotacím ČSJ na závody MČR 

 
 

2. Vypsání WS tříd pro rok 2018 
 
RAC (20) (Raceboard) Raceboard Youth dle platných mezinárodních pravidel třídy Raceboard. 

Materiál odpovídá 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. 
Raceboard Youth do 19 let včetně, plachta do 8,5 m2.  

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

3 a více). 
 

FUN (22) Disciplína slalom dle pravidel IFCA, disciplína kurz dle pravidel Formula Windsurfing.  
 
FUS (19) Pokud není stanoveno jinak ve vypsání závodu a plachetních směrnicích. 

Označení třídy – bez označení  
 Kategorie: muži, ženy, dorostenci), grand masters (nad 45 let) 
 Kategorie budou vyhodnocovány v případě pěti a více přihlášených závodníků. 

 
BIC  Juniorská třída BIC Techno 293 dle platných mezinárodních pravidel třídy BIC s tím, že pro 

rok 2018 v kategorii U13 je možné použít libovolnou plachtu do velikosti 5.0 m2 s 
hliníkovým ráhnem a stěžněm s obsahem karbonu maximálně 75 % (podle třídových 
pravidel pro mistrovství – bod 2.5). 

 
BIC Techno+ Třída BIC Techno Plus dle platných mezinárodních pravidel třídy BIC. Pro závodníky starší 

17-ti let. V letošním roce bude vyhlašována jako kategorie. Na pohárových závodech bude 
tato třída startovat spolu s Bic. Na MČR bude startována zvlášť, pokud bude přihlášeno 
alespoň 10 závodníků. 

 
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 2018 pro tyto třídy:  
 

- Raceboard – Full 
- RS:X 
- IFCA-Basic 
- BIC Techno 293-Basic 

http://www.raceboard.org/#_blank
http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/T293_Championship_Rules.pdf
http://www.internationalwindsurfing.com/userfiles/documents/T293_Championship_Rules.pdf


 
  

4. Členské příspěvky pro rok 2018, způsob placení, čísla   
 
Členský příspěvek ČWA pro dospělé     500,- Kč 
Členský příspěvek ČWA pro dorost a juniory (19 let včetně) 200,- Kč 
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 
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 30.5.2018 !!!!!!!!!!! 
Příspěvky možno platit bankovním převodem na účet ČWA 153487569/0600, v.s. číslo plachty (do 
poznámky pro příjemce napsat jméno) nebo hotově hospodáři na závodech. Složenky NE!!!!!!!  
 
 

5. Příspěvky na ME a MS 
 
Podpora závodníků a přidělení příspěvků na závody Mistrovství Evropy nebo světa se řídí směrnicí C20 – 
Podpora účasti členů ČSJ na ME a MS. 
 
 

6. Kontakty na prezídium ČWA  
 
Funkce Jméno Telefon Mail 
prezident Marek Raška 602 135 720 marek.raska@gmail.com 
viceprezident a 
hospodář, 
zástupce tř. RAC 

Roman Hrubý 731 188 118 romanhrom@volny.cz 

sekretář, média, STK Pavel Kamenský 604 729 613 pavel.kamensky@gmail.com 
propagace, média Martina Dlouhá 737 509 575  martinahruba@hotmail.com   
zástupce tř. BIC Jan Štěpánek 602 404 777 jan.stepanek@dorint.cz 
měřič Lubomír Mielec 777 069 077 lubomir.mielec@tiscali.cz 
 
 

7. Závody Českého poháru   
 
Soutěž je vypsána pro lodní třídy Raceboard (RAC), Raceboard Youth,  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 CTL 2018 v tabulce Český pohár pro konkrétní třídu.  
Výsledky budou vyhlašovány následujících kategoriích: 
 
Třída RAC 

- absolutní pořadí 
- ženy, dorost (dle směrnic ČSJ) 
- Youth – chlapec nebo dívka do věku 19 let včetně 
- 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. 

https://sailing.cz/get-file/files-dir/dokumenty/c20-podpora-ucasti-na-me-ms.pdf
https://sailing.cz/get-file/files-dir/dokumenty/c20-podpora-ucasti-na-me-ms.pdf
mailto:marek.raska@gmail.com
mailto:romanhrom@volny.cz
mailto:pavel.kamensky@gmail.com
mailto:martinahruba@hotmail.com
mailto:jan.stepanek@dorint.cz
mailto:lubomir.mielec@tiscali.cz


- Super Veteran - muž, který dosáhl k 31. prosinci předchozího rok věku 65let, nebo žena 60 let. 
- V případě nedostatku přihlášených bude možné kategorie sloučit a to směrem do mladších. 

  
Třída FUN 

- absolutní pořadí 
- ženy, dorost (dle směrnic ČSJ) 
- Grand Masters - muž, který dosáhli k 31. prosinci předchozího roku věku 45 let a více, nebo žena 

40 let.  
 
Třída BIC 
 
Závodníci v této třídě spadají do těchto kategorií, pokud k 31. prosinci tohoto roku nepřesáhnou horní 
věkovou hranici.  
 

Věková kategorie Věková hranice Popis 

U13 < 13 let Do 13-ti let 

U15 < 15 let Do 15-ti let 

U17 < 17 let Do 17-ti let 

A17 >= 17 let Techno Plus, nad 17 let včetně 

 
Věk závodníka = aktuální rok - ročník narození závodníka 
 
Hoši a dívky jsou v kategoriích hodnoceni odděleně. Dělení do kategorií je možné tehdy, jestliže v ní 
bude hodnoceno minimálně 5 závodníků. 
Na valné hromadě Bic Techno byla schválena tato další pravidla pro Český pohár: 

 Závodník může být v Poháru hodnocen pouze v jedné kategorii. 

 Pokud si závodník v závodu vezme plachtu, která neodpovídá kategorii, nebude mu tento závod 
započítán do Českého poháru. 

 Pokud se závodník přihlásí do vyšší kategorie, musí ji držet celý rok. 
 
 

8. Pravidla a hodnocení závodů Českého poháru 2018 
 

- Celá soutěž i jednotlivé závody budou organizovány v souladu s platnými směrnicemi a předpisy 
WS, 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 4 (při odjetí šesti nebo pěti závodů), resp. 3 nejlepší závody (při 
odjetí méně než pěti závodů) dle přepočítaných logaritmických bodů 

- celkové pořadí bude stanoveno dle součtu přepočítaných logaritmických bodů z vybraných 
závodů (nejlepší  4 resp. 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 4 resp.  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, v kategorii Raceboard Youth budou hodnoceni alespoň 3 závodníci  
- vyhlášení výsledků a předání cen bude provedeno na slavnostním zakončení sezóny, místo a čas 

bude oznámeno na www.cwa.cz  
 
 

9. Pravidla a hodnocení závodů Regionálního poháru Čechy a Morava 2018 pro třídy RAC a BIC 
 

- Celá soutěž i jednotlivé závody budou organizovány v souladu s platnými směrnicemi a předpisy 
WS, 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 
- regionální pohár bude vyhlášen pouze v kategoriích absolutní pořadí, ženy, dorost, žáci, příp. dle 

jednotlivých kategorií třídy BIC. Tyto kategorie budou vyhlášeny v případě, že bude hodnoceno 
alespoň 5 závodníků v této kategorii. Veškeré kategorie masters nebudou vyhlašovány. 

- vyhlášení výsledků a předání cen bude provedeno na slavnostním zakončení sezóny, místo a čas 
bude oznámeno na www.cwa.cz  

- pro ČSJ budou výsledky vyhodnoceny zvlášť pro Český a Moravský regionální pohár. V rámci ČWA 
budou obě soutěže sloučeny a hodnoceny dohromady jako Pohár ČWA. 

 
 

10. Celostátní termínová listina 
 
Aktuální termíny závodů se nachází na www.cwa.cz  
 
Celostátní termínová listina je uvedena v samostatné příloze. 

 
ČWA upozorňuje, že závodů Českého poháru se mohou 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! 

 

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


11. MČR FUN 
 
V letošním roce se MČR třídy FUN course i slalom uskuteční v Chorvatsku ve Viganji. Závod bude 
rovněž vypsán jako mezinárodní závod pro třídu BIC Techno. Vypsání závodu bude zveřejněno co 
nevidět.  
 
 
 

12. Soustředění Velké Dářko  
 
Soustředění Bic Techno 293 proběhne na Velkém Dářku v termínu 2. – 6. 7. 2018. Všechny podrobnosti 
včetně odkazu na elektronickou přihlášku najdete na stránkách soustředění 
 
http://soustredeni.ycvelkedarko.cz/content/2018 
 
O víkendu po soustředění proběhne Závod mladých nadějí, který je zařazen do Českého Poháru. 
 
 
 

Úspěšnou sezónu 2018 vám přeje prezídium ČWA 
 

http://soustredeni.ycvelkedarko.cz/content/2018

