
Asociace lodní třídy Vaurien 
Zápis z Valné hromady 
 
Datum:  1.10.2011 
Místo: Brněnská přehrada, Lodní sporty Brno 
Přítomni: 15 členů ASV ČR (viz prezenční listina) 
 

I. Mistrovství světa 
a. MS 2011 

i. Výsledky pro ČSJ dodá J. Vacula do 6. 10. 2011 
b. MS 2012 

i. J. Machovský informoval o MS 2012. Přesný termín zatím není dán. Do 16. 10. 2011 
dát vědět J. Machovskému, kdo by jel. Zkusí zajistit zapůjčení lodí. 

ii. Účast předběžně: Vacula + Vacula, Machovský + Marek 
iii. Reprezentační dresy: není třeba, zatím jsou dostačující („nadčasové“). 

c. MS 2014 
i. Informace o finanční nákladnosti. Předběžný rozpočet. Personální zajištění. 
ii. J. Machovský sestaví potřebné podklady pro organizační tým (pozice + stručný popis 

činnosti jednotlivce) – do 16. 10. 2011. 
iii. Všichni, kdo chtějí při pořádání MS pomoci, do 30. 11. 2011 kontaktují 

J. Machovského. 
iv. Možnost spolupráce se SVK (bude se však konat podle posledních jednání na SVK). 
v. V případě, že nebudeme schopni zajistit jak po personální, tak i po finanční stránce, 

napíše J. Machovský Sagginimu. Pořádání nabídneme někomu jinému. 

II. Mistrovství SR 2012 
a. Apel na závodníky, aby se zúčastnili, je potřeba udržovat kontakt.  
b. Informace o termínu a lokalitě. Možný týden soustředění s trenérem. Podrobnosti zjistí M. 

Šormová od A. Brestovského. 

III. Mistrovství ČR 2012 
a. VH se dohodla na tom, že pro rok 2012 nebude měnit lokalitu, ponechat Nové Mlýny, stejný 

termín. 

IV. Soustředění 
a. Vzhledem k MSR, MS a plánovaným tréninkem na SVK se nebude pořádat samostatné 

soustředění v ČR. 

V. Výkonný výbor 
a. Prezident 

i. Marcela Šormová. Nebyl navržen jiný kandidát. 
b. Finančník 

i. Gabriela Pavlíková. Nebyl navržen jiný kandidát. 
c. Sekretář 

i. Odvolán Tomáš Karas. Navržena a schválena VH Lenka Prokopová. 
d. Hlavní měřič 

i. Odvolán Petr Janáček. Navržen a schválen VH Jindřich Formánek. 
e. Hlavní trenér 

i. Hana Ottová. Nebyl navržen jiný kandidát. 

VI. Propagace LT Vaurien 
a. J. Machovský informoval o propagaci LT Vaurien. 
b. J. Machovský zajistí podklady pro Sagginiho (text, foto, faktura). 
c. Motivace a podpora mládeže. Navrhnout možnosti podpůrných akcí/činností pro novou 

generaci jachtařů. 
d. L. Prokopová zajistí, aby závodnici psali články ze závodů na internetové stránky Asociace. 
e. M. Šormová zajistí přístup pro zadávání článků pro aktivní závodníky. 

VII. Pohárová soutěž 
a. M. Alexa nabízí, že zajistí plaketky na putovní pohár, které nejsou od r. 1998 aktualizovány. 

Dohledat vítěze pohárů od r. 1998 – M. Šormová. 
b. Návrh na změnu počítání pohárové soutěže – CVC  

i. Návrh: 6 závodů/1 škrtací závod po 4 ujetých 
1. Hlasování 

a. PRO – 6 členů 
b. PROTI – 2 členové 
c. ZDRŽEL SE – 7 členů 



2. Návrh nebyl schválen potřebným počtem hlasů, v platnosti tedy i nadále 
zůstávají dříve platná pravidla pro počítání pohárové soutěže. 

c. Regionální pohár – apel na zástupce oddílů na menších vodách, aby vypisovali 3M 
(Jedovnice, Vranovská přehrada, Kroměříž) a 3C (J. Machovský bude diskutovat s Libercem, 
Jabloncem, příp. JiČ). Zástupci klubů dohlédnou, aby se nekryly termíny. Do 30. 10. 2011 
návrhy termínů. 

d. V lokalitách s menší účastí vypsat případně koef. 3 a koef. 4 na jeden termín. 
e. Návrhy na CVC 2012 

i. Místo Brněnské přehrady nebo Nových Mlýnů na jaře zkusit Seč nebo Slapy – M. 
Šormová předá kontakt na Seč – J. Machovský zjistí možnosti 

ii. Brno/Mlýny (viz. 1) 
iii. Máchovo jezero 
iv. Velké Dářko 
v. Vranovská přehrada 
vi. Brněnská přehrada 

VIII. Žebříček jednotlivců 
a. Od r. 2012 bude LT Vaurien vyhlašovat soutěž jednotlivců. Kategorie: muži, ženy, 

junioři/juniorky. Kategorie junioři/juniorky podle přihlášek k závodu (Pozn.: podle 
Soutěžního řádu: dorostenci/dorostenky – v daném roce dovrší 18 let, junioři/juniorky - 
v daném roce dovrší 21 let). 

b. Do celoroční soutěže se budou započítávat logaritmické body, které závodník získá na 
závodech LT Vaurien v daném roce bez rozdílu koeficientu. Výsledný žebříček je sestaven 
z celkového počtu získaných bodů v daném roce. 

IX. Finanční podpora reprezentace 
a. Návrh: procentuální/pevná částka poměrně rozdělena na počet startů v zahraničí (SVK se 

nezapočítává). 
b. Vzhledem k výsledku HV z posledních let nebude pro rok 2012 aplikováno. 
c. V návaznosti na (IX/b) rozpracovat návrhy pro případné schválení na následující VH. 

X. Finance a bankovní účet Asociace 
a. Vzhledem k nárůstu poplatků za vedení účtu, bude změněn bankovní účet Asociace. Ihned 

po sepsání smlouvy s bankou bude M. Šormová informovat o novém čísle účtu členy 
Asociace.  

b. Nové číslo účtu bude vyvěšeno i na internetových stránkách Asociace. 

XI. Závodní licence pro rok 2012 
a. Závodníci, kteří budou chtít závodit za Asociaci v roce 2012, požádají o vystavení licence 

nejpozději do 31. 3. 2012.  
b. Licence hromadně objedná u ČSJ M. Šormová. 

XII. Měření lodí, technická pravidla 
a. VH schválila Jindřicha Formánka do funkce hlavního měřiče. 
b. VH navrhla, aby J. Formánkovi byl nápomocen P. Konopík (znalosti a kontakty). 
c. Informace: ráčna se nepočítá do maximálního, možnost používat elektronický kompas. 
d. Dodržovat technická pravidla – kontrolovat na závodech v ČR často. 

 
 
Zapsal: Marcela Šormová, v. r. 
 


