Koncepce fungování českého paddleboardingu
(Stand Up Paddleboardingu = SUP) pro roky 2019 +
Výbor ČFSUP projednal a definoval koncepci paddleboardingu popisující strukturu řízení sportu, definici
soutěžních disciplín, rozsah podporovaných soutěží a charakter výkonnostních úrovní.

SPORTOVNÍ ÚROVNĚ SUP
SUP jako každý sport je provozován na různých výkonnostních úrovních. Jednotlivé úrovně lze
s ohledem na vložené prostředky, věnované úsilí a míru profesionality přístupu rozdělit na čtyři základní
úrovně:
1) VRCHOLOVÝ SUP
Soupeření na nejvyšší profesionální úrovni s jasně vymezenými pravidly, umožňujícími a zároveň
vyžadujícími pečlivou technickou a fyzickou přípravu na závody.
Nutnost dostatečného finančního zázemí stejně jako fyzických předpokladů a vyspělých morálně
volních vlastností pro dosažení úspěchu.
2) SPORTOVNÍ SUP
Soutěžení s dostupným sportovním náčiním podléhajícím jasně vymezenými technickými pravidly při
dodržování standardních sportovních pravidel jednotlivých disciplín.
Soutěžení přístupné i ambiciózním amatérským sportovcům, kteří mohou provozovat SUP na vysoké
úrovni i pouze během víkendových klání, bez nutnosti pořizování nákladného technického vybavení a
bez nutnosti systematické náročné přípravy.
3) HOBBY ZÁVODĚNÍ
Relativně levné víkendové soutěžení svázané výrazně zjednodušenými technickými i sportovními
pravidly, s využitím nenáročného široce dostupného vybavení, vhodného pro rekreační účely.
4) REKREAČNÍ SUP
Občasné návštěvy půjčoven, případně náhodná setkání s paddleboardingem.
Zcela bez jakýchkoliv závazných pravidel, bez jakékoliv přípravy či materiálových závazků vůči
sportu. Desetitisíce adeptů provozujících zábavu spojenou s nejlevnější ohánět se na vodě pádlem.

HIERARCHIE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ
Jednotlivé výkonnostní úrovně SUP je potřebné provozovat v rámci jim odpovídajících sportovních
soutěží. Není vhodné kombinovat soutěže vzájemně výrazně nesourodých úrovní SUP, neboť může
docházet k devalvaci sportovní úrovně soutěží a následně ztráty zájmu o účast na straně neuspokojených
účastníků.
Dlouhodobě má tedy smysl podporovat existenci čtyř různých úrovní soutěží
1) MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
SUP závody pořádané ve spolupráci s mezinárodní federací ISA, coby součást seriálů a mistrovství
různých úrovní světového SUP.
Pořádané striktně dle mezinárodních pravidel a řádů pod dohledem komisařů a delegátů ISA.

2) MISTROVSKÉ PODNIKY
Jediný seriál mistrovských podniků nejvyšší národní úrovně.
S použitím vybavení odpovídajícího mezinárodním předpisům ISA.
Na standardizovaných tratích v souladu s platnými mezinárodními řády.
Pro registrované závodníky, s důrazem na dodržování technických a sportovních pravidel a etiky
(technická přejímka, anti-doping kontroly…)
Nutnost zajistit soutěžení ve třídách s dostatečným počtem (20-35) účastníků, pokud možno
vyrovnané sportovní úrovně zaručující důstojný průběh závodu a zájem jezdců i publika.
Organizace pod vedením akreditovaných sportovních a technických komisařů ČFSUP.
ELITE+SPORT
3) POHÁROVÉ SOUTĚŽE
Pohárové seriály zajišťují příležitost pro nízkorozpočtové sportovně orientované závodníky, stejně
jako prostor pro rozvoj schopností začínajících ambiciózních závodníků před jejich vstupem do
vrcholového SUP.
Prosazování standardních technických a sportovních norem pro uspořádání závodů je nezbytné pro
zajištění kontinuity dlouhodobého zvyšování úrovně všech soutěží.
Registrace závodníků nutná pro vyhodnocování dlouhodobých soutěží a evidence v žebříčcích.
Pod dohledem akreditovaných sportovních a technických komisařů delegovaných ČFSUP.
ELITE + SPORT + HOBBY
4) HOBBY ZÁVODY + EXHIBIČNÍ AKCE
Podpora a dohled nad aplikací nezbytné úrovně byť zjednodušených pravidel je potřebným úkolem.
Libovolná (v půjčovnách) dostupná technika, bez licencování a jakýchkoliv omezení.
Participace na pořádání „půjčovnových“ seriálů prostřednictvím exhibičních vystoupení zkušených
paddleboardistů způsobí zvýšení zájmu o přechod návštěvníků půjčoven SUP do vyšších úrovní SUP,
případně rozšíření SUP divácké zájmové obce.

PADDLEBOARDOVÉ TŘÍDY a KATEGORIE
1) ELITE
Muži
18+ let
libovolný plovák do 14‘dle technického předpisu ISA
Ženy
18+ let
libovolný plovák do 14‘ dle technického předpisu ISA
Master
40+ let
libovolný plovák do 14‘ dle technického předpisu ISA
Junioři
do 18 let
libovolný plovák do 12‘6‘‘ dle technického předpisu ISA
Soutěže:
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY + ČESKÝ POHÁR
Disciplíny:LONG DISTANCE, TECHNICAL RACE, SPRINT
2) SPORT
Muži
18+ let
libovolný nafukovací plovák do 14‘
50 %
vzdálenost
Ženy
18+ let
libovolný nafukovací plovák do 14‘
50 % vzdálenost
Master
40+ let
libovolný nafukovací plovák do 14‘
50% vzdálenost
Junioři
do 18 let
libovolný nafukovací plovák do 12‘6‘‘
50 %
vzdálenost
Soutěže:
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY + ČESKÝ POHÁR
Disciplíny:LONG DISTANCE, TECHNICAL RACE, SPRINT
3) HOBBY
Muži
vzdálenost
Ženy
vzdálenost

18+ let

libovolný plovák do 12‘

25 %

18+ let

libovolný plovák do 12‘

25 %

Master
40+ let
libovolný plovák do 12‘
vzdálenost
Junioři
15-18 let
libovolný plovák do 12‘
vzdálenost
Kadeti
12-14 let
libovolný plovák do 12‘
vzdálenost
Děti
do 12 let
libovolný plovák do 12‘
vzdálenost
Soutěže:
ČESKÝ POHÁR, VOLNÉ ZAVODY
Disciplíny:TECHNICAL RACE, SPRINT,BEACH RACE,LONG DISTANCE

25%
25 %
25 %
10 %

FORMY PODPORY SUP
ČFSUP, držitel národní sportovní autority a oficiální partner mezinárodní federace ISA, by měla být ve
smyslu svých stanov garantem poskytováních všech potřebných forem podpory SUP.
1)
-

ORGANIZAČNÍ PODPORA
aktivní přístup při organizování soutěží všech úrovní
zajištění licencování závodníků
koordinace termínových listin seriálů
koordinace trenérské a metodické činnosti
podpora reprezentačního družstva

2) ADMINISTRATIVNÍ PODPORA
- zajištění licencování závodníků
- příprava technických, sportovních a organizačních řádů
3) TECHNICKÁ PODPORA
- materiálová a technická podpora organizátorů soutěží, promotérů seriálů a registrovaných klubů
- materiálová a technická podpora nadějných talentů a nejmladších sportovních kategorií
4) FINANČNÍ PODPORA
- finanční podpora sportovních klubů registrovaných v ČFSUP
- finanční podpora členů reprezentačního družstva
5) MARKETINGOVÁ PODPORA
- aktivní přístup při propagaci SUP v tištěných i obrazových médiích

ORGÁNY ČFSUP
K zajištění činnosti ČFSUP slouží řídící orgány a komise, věnující se příslušné oblasti práce ČFSUP.
1) VÝBOR ČFSUP (Výbor)
- Složen z prezidenta, viceprezidenta a člena,
- schází se cyklicky se zástupci komisí k přijímání rozhodnutí a dohledu nad činností komisí
ČFSUP.
2)
-

SPORTOVNÍ PRACOVNÍ SKUPINA
Věnuje se přípravě sportovních a technických pravidel a definici disciplín,
eviduje sportovní výsledky,
vede soutěžní žebříčky

3) TRENÉRSKO-METODICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA

-

Zajišťuje přípravu metodiky trenérské činnosti,
organizuje školení lektorů a trenérů SUP

4) MEDIÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINA
- Zajišťuje propagaci SUP a mediální styk ČFSUP
5)
-

TERMÍNOVÁ PRACOVNÍ SKUPINA
Koordinuje přidělování termínů jednotlivých soutěží,
eviduje termíny tuzemských a zahraničních závodů,
aktualizuje a zveřejňuje aktuální termínovou listinu.

NÁVRH KALENDÁŘE SOUTĚŽÍ ČFSUP 2019+
1) MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
- organizovat ve druhé polovině sezóny

1 závod v každé disciplíně

2)
-

cca. 5-8 závodů v disciplíně

ČESKÝ POHÁR
organizovat zkušenými pořadateli
regionálně rozmístit po území celé ČR
zajistit jednotnost provedení disciplín

3) VOLNÉ ZÁVODY + HOBBY SERIÁLY
- rozličné samostatné závody či hobby seriály při libovolných příležitostech

V Praze dne 1.11.2018
Výbor ČFSUP

