
 

Zápis z valné hromady ČWA - 7.12.2019 
 

1. Přednesena zpráva o hospodaření – Roman Hrubý 

2. Příspěvky zůstávají ve stejné výši jako v roce 2019 

3. Členové ČWA, kteří mají závodní licenci ČSJ klubu 7019, byli upozorněni na mandát – platnou 

licenci, kterou je třeba mít zaplacenu předem. Bez platné licence nebude možné se přihlásit. 

4. Ve třídě Fun byly schváleny následující změny: 

a. Může se stále jezdit formule s plachtou do 12,5 m2 

b. S foilem do je možné použít plachtu plochy do 9 m2, ženy do 8 m2 

c. Mládež se může účastnit od 15 let 

d. Mládež do 18 let musí mít helmu a vestu 

5. Třída slalom – jezdí se bez foilu 

6. Vysvětlení k závodům v CTL – v případě slabšího větru se pojede foil, v silnějším slalom. 

Slalomy jsou vypsané i u některých závodů s kurzem. Když bude silně foukat, pojede se i 

slalom. 

7. Hodnocení závodů – změna ve škrtání v pohárových soutěžích 

a. Do 3 závodů se neškrtá 

b. Od 4 a více se škrtá pouze jeden závod 

8. V poháru ČWA se škrtají pouze 2 závody ze 6. 

9. MČR Fun – bylo odhlasováno místo konání ve Viganji (10 Viganj, 6 Puck) 

10. Závod Windsurfer LT na Lipně – Windsurfer Czech Cup, se bude konat 10.9.2020 

11. Diskuze 

a. Luboš Mielec poukázal na měření a dodržování označování plachet. Bude 

kontrolováno na MČR. 

b. Karel Loužek vznesl podnět k třídě Fun – zda povolit i jiná prkna než IQFoil po delší 

dobu než rok 2020. Marek Raška navrhuje jít cestou one design, aby se nemuselo 

zbrojit a byl zde jeden dostupný materiál. Martin Sladký upozorňuje, že pro různě 

těžké závodníky by byla lepší otevřená třída. Jan Kuchař – po zkušebním roce se 

může rozhodnout dále podle počtu lidí v jednotlivých třídách. 

c. Petr Vrána upozorňuje na možnost krytí mezinárodních závodů Bic s pohárovými a že 

pouze jedna škrkačka je omezující. CTL je ale řešena tak, že by se neměly krýt. 

 

7.12.2019 v Brně, zapsal Pavel Kamenský 

 


