
Zápis schůze výboru JKK 10.10.2015 

Přítomni: Jaromír Hradecký, Jaroslav Vávra, Tomáš Mádlík, Pavel Falešník, Ctirad Borský, Jiří 

Rathouský 

Za kontrolní komisi: Jaroslav Kopecký 

Omluveni:  Jan Bárta 

Hosté: Ondřej Busta 

1. Sportovní činnost v roce 2016 

Výbor se sešel v mimořádném termínu z důvodu nutnosti rozhodnout o organizaci závodů, 

které náš klub bude pořádat v roce 2016 ještě před konáním schůzky Slapského poháru, tak 

aby bylo možno sladit termíny závodů na Slapech všech pořadatelů.  

1.1. V sezoně 2015 bylo uspořádáno 5 závodů v kategorii RACE. Komisařům závodů patří dík za 

jejich práci, kterou vykonali při organizaci kvalitních závodů podle pravidel ISAF. Závody byly 

navíc koncipovány tak, že lodě se sportovním potenciálem měly delší trať než lodě pomalejší 

+ byl zaveden handicap.   

1.2. I přes vstřícný postoj k většinově zastoupené skupině lodí členů JKK (viz. 1.1), nebyl 

zaznamenán velký zájem členů o tuto činnost. Průměrně na závod byli přítomni 4 členové 

organizačního týmu, 3 lodě členů JKK a 6 lodí dalších. Vzhledem k nezájmu našich členů a 

současně odpovědnosti pořadatele sportovní akce (JKK) bude v následující sezoně snížen 

počet závodů, které JKK organizuje. O zachování počtu závodů bylo hlasováno s následujícím 

výsledkem: Zachovat 4 závody – 2 hlasy pro; zachovat 3 závody – 4 hlasy pro. JKK bude 

pořádat 3 tradiční závody: (Modrá stuha Slap, 24hodinovka, Královská regata) v režimu RACE. 

Preferované rozložení závodů: MS na jaře, 24h v tradičním termínu v létě při úplňku a KR na 

podzim. 

1.3.  Licence pro rok 2016, nutné k účasti na závodech kategorie RACE, zakoupí členům v rámci 

podpory sportovní činnosti klub. 

1.4. Ze strany SK zazněla výzva k náboru dalších dobrovolníků nutných pro organizaci závodů, a to 

jak rozhodčích tak zejména HZS (hladinová záchranná služba). Rozšířením počtu organizátorů 

by byla umožněna i účast stávajících organizátorů v závodním poli.  

1.5. Neformální sportovní akce pro členy klubu (vyjížďky) budou dále konány zhruba ve stejném 

rozsahu podle toho, jak se zapojí dobrovolní organizátoři.  

2. Uzavření loděnice 

Loděnice bude uzavřena 1.11.2015. 

3. Následující schůze výboru proběhne 22.10.2015 od 18:30 v Jílovské 61 

 

Zapsal J.Hradecký Jr. 


