Zápis z XIII. Celostátního kongresu dračích lodí
ČESKÉ ASOCIACE DRAČÍCH LODÍ, z.s.
Praha, Žluté lázně, sobota, 24.3.2018
Přítomni zástupci klubových posádek a prezidia ČADL:
•
•
•
•
•
•
•

Petr Klíma – prezident ČADL
Martin Drahokoupil – vice prezident ČADL
Martina Čížková – vice prezident ČADL
Jakub Jurenka – KVS Praha
Michal Konvalina, Tomáš Blažka – Dračí lodě Brno
Petr Bubanec – LOKO Nymburk
Eva Klímová – DBGP – pověřena zápisem

Prezident ČADL Petr Klíma v 10:00 za přítomnosti zástupců klubových posádek a členů prezidia ČADL potvrdil
kvorum účastníků a zahájil jednání 13. Celostátního kongresu dračích lodí ČADL 2018, který projednal a schválil
následující:
- Seznámení a potvrzení programu Kongresu.
- Aktualizace současných vztahů ČADL v rámci mezinárodních organizací – bylo potvrzeno členství v IDBF/EDBF
a doloženo splacení ročních členských poplatků i s ohledem na inspekční návštěvu prezidenta EDBF pana
Claudia Schermi, o jejímž průběhu byli účastníci Kongresu informováni.
- Schválení vyúčtování 2017 a potvrzení struktury rozpočtu 2018 s výší ročních členských poplatků 2018, které
zůstávají stejné, jako loni: 200,- Kč stávající individuální člen startující v závodech ČPDL, resp. 250,- Kč nový
člen a 20 000,- Kč pro klubové posádky.
- Zhodnocení závodní sezóny 2017, ve které bodovalo 433 posádek v celorepublikových soutěžích pod
hlavičkou ČADL.
- Projednání a odsouhlasení termínové listiny závodů dračích lodí pro sezónu 2018 a formát soutěží pořádaných
pod hlavičkou ČADL: http://www.dragonboat.cz/terminy-zavodu/
• 5. ročník Národního poháru dračích lodí – nejvyšší klubová soutěž v ČR
• 15. ročník Českého poháru dračích lodí – nejvyšší sportovní soutěž posádek dračích lodí v ČR
• 11. ročník Dragon Boat Grand Prix – celorepubliková soutěž pro amatérské sportovní a firemní posádky
s divizemi České a Moravské národní ligy dračích lodí
- Schválen návrh harmonogramu vyhlašování celosezónních soutěží, které bude realizováno na jednotlivých
akcích dílčích seriálů a bude publikován v rámci propozic soutěží.
- Schválení pravidel závodů ČADL – zůstává platná verze 2017, která je zveřejněna na webu:
http://www.dragonboat.cz/dokumenty/
- Schválen systém bodování soutěží ČADL se stejnými principy, jako 2017 s jednou změnou pro ČPDL, kde se
škrtají 2 nejnižší bodové zisky: http://www.dragonboat.cz/bodovani-soutezi/
- Potvrzena stávající kompozice MIX posádek ČPDL dle IDBF pravidel: Standard Boat min. 8 a max. 10
pádlujících každého pohlaví, Small Boat min. 4 a max. 6 pádlujících každého pohlaví.
- Kompozice MIX posádek pro závody GP zůstává, tj. min. 6 pádlujících žen. Kategorie FUN dle rozhodnutí
pořadatele s doporučením, aby byla OPEN, tedy bez omezení.
- Schválen systém nominací pro EDBF klubové ME 2019 Sevilla (Španělsko), který bude v detailu publikován na
webu: http://www.dragonboat.cz/ přičemž hlavní změna je ta, že pro velké lodě standard boat se nominují 4
nejlepší dle žebříčku ČP 2018 + 1 nejlepší posádka dle celkového bodového zisku na MČR 2018 v Račicích
v každé kategorii Premier. Pro malé lodě – small boat je rozhodující pořadí v žebříčku ČP 2018 (open/ženy)

Více na: http://www.dragonboat.cz/ nebo: http://www.facebook.com/www.dragonboat.cz

-

resp. celkový bodový zisk na MČR 2018 v Račicích (MIX). Nominace kategorií Senior a Junior bude upřesněna
dle rozhodnutí manažérů jednotlivých věkových kategorií.
Uvedené bylo schváleno hlasováním jednomyslně.

V 11:00 jednání pokračovalo za účasti 52 zástupců registrovaných posádek a prezidenta Evropské federace dračích
lodí EDBF pana Claudia Schermi s oficiální překladatelkou.
-

-

-

Prezident ČADL Petr Klíma přivítal účastníky a seznámil je s programem.
Následoval projev EDBF prezidenta Claudia Schermi, který vyjádřil uznání nad situací dragonboatingu v ČR,
ocenil systém a strukturu soutěží ČADL a špičkovou mezinárodní úroveň našich posádek, které už od roku
2002 startuji na ME resp. MS. Komentoval mezinárodní situaci ve vztahu IDBF/EDBF/ICF/IOC a naznačil směr a
vizi s tím, že jeho snahou z pozice prezidenta EDBF je sjednocení celého hnutí dračích lodí. Závěrem podpořil
ČADL v jejich aktivitách a ocenil organizační úroveň setkání a vyzval přítomné k účasti na akcích IDBF/EDBF
přičemž potvrdil, že ČADL je po Německu druhou nejaktivnější národní asociací.
Program pokračoval prezentací schválených bodů s diskuzními vstupy účastníků:
• Hodnocení ročníku 2017 a vysvětlení důvodu zjednodušení systému soutěží.
• Představení nových lokalit NP/ČP/GP/FUN2018 – upřesnění, novinky, změny, úpravy, disciplíny, kategorie,
bodování, konkrétní seznámení s jednotlivými závody (POP-EL, Praha, Brno, Račice, ONV, Tragicky dlouhé
tratě).
• Bylo schváleno nové složení manažérského týmu národní reprezentace dračích lodí ČR, bude
aktualizováno na webu: http://www.dragonboat.cz/reprezentace-cr/
- Premier Women: Alena Němcová -DBT
- Premier Open: Martin Drahokoupil - NBK
- Senior 40/50/60+ Women: Olina Křivská VH KVS
- Senior 40+ Open: Tomáš Svolinský – RK JAB
- Senior 50 + Open: Michal Konvalina - Brno
- Senior 60 + Open: Ladislav Oulehla - KOJ
- Junioři + Czech team manažer: Petr Klíma – ČADL
• Seznámení s finančním výsledkem 2017, rozpočtem a poplatky 2018 s důrazem na samofinancování
vzhledem k nejasné situaci systému statní podpory sportu, do které byla ČADL v minulém období zařazena
(MŠMT/ČOV).
• IDBF klubové MS Szeged – schválení nominace na registračním webu IDBF a potvrzení individuální
organizace a komunikace zástupců účastnických posádek.
• EDBF ME národů Brandenburg (nominace, účast, základní informace)

Po projednání programu Kongresu pokračovalo individuální jednání účastníků v kuloárech.

Příloha: Termínová listina ČADL 2018

Zapsala 24.3.2018
Eva Klímová
Generální sekretář ČADL
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