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Zápis
ze setkání s představiteli české

paddleboardové komunity

Místo konání: Fuerteventura - Corralejo, Kanárské ostrovy

Datum: 23.12.2016

Setkání se zúčastnili:
Stanislav Hubáček – prezident
David Raab – zástupce české paddleboardové komunity se zkušeností z velkých   

              evropských závodů
Branislav Šrámek – český paddleboardista s mezinárodními zkušenostmi a odborný 
konzultant, aktuálně 67. jezdec na světovém žebříčku
Lucie Fialová – zapisovatelka

Program	setkání:
1. Způsob nominace na ISA WORLD SUP&Paddleboard Championship 2017                                   

(mistrovství světa pořádané mezinárodní surfovou federací v Dánsku)

2. Založení SUP Českého poháru, požadavky federace pro jejich zaštítění a jejich 

předběžný seznam

3. Ujasnění průběhu jednotlivých závodů v rámci SUP Českého poháru

4. Členské příspěvky na rok 2017

Způsob nominace	na	ISA	WORLD	Championship2017
Stanislav Hubáček seznámil přítomné s principy International Surfing Association (ISA). Jedná 

se o organizaci založenou v USA za účelem podpory a rozvíjení surfingu po celém světě. ISA 

velmi úzce spolupracuje s Mezinárodním olympijským výborem a MS světa v organizované ISA 

je velmi podobné olympijským hrám v tom, že nezávodí pouze jednotlivci, ale zároveň se 

započítávají dosažené body pro reprezentaci jednotlivé země. Každá země účastnící se MS SUP 

pořádaného ISA může vyslat max. 2 reprezentanty na jednu disciplínu. V roce 2016 na MS na 

Fiji byly tyto disciplíny: SUP technical race, SUP long distance, SUP surf, SUP prone technical a 

long distance, 500m sprint a štafeta po národnostech.

 David Raab prezentoval předběžný kalendář závodů pořádaných v ČR

 Bylo jednohlasně rozhodnuto, že nominace proběhne v rámci tří závodů, započítávat

se budou každému jezdci pouze dva nejlepší výsledky

 Nominační závody jsou: 

o SUP start České Budějovice (8-9/4/2017)
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o Prague Marathon (13/5/2017) 

o SUP Máchovo jezero (3-4/6/2017)

 Branislav Šrámek navrhl, že vzdálenost na nominačních závodech by měla být nejvíce

podobná oficiálním závodům pořádaných ISA, což bylo jednoznačně odsouhlaseno:

o long distance 15-20 km

o technical race 4-6 km

 Pro disciplínu SUP Surf a případné další není nominace prozatím určena

 Z vyjetých nominací postoupí na MS ISA Dánsko 2017 dva reprezentanti z mužské 

kategorie a dvě reprezentantky z ženské kategorie. Třetí pozice v nominačních 

kategoriích je určena náhradníkovi. Náhradník může nastoupit na MS v případě, že se 

jeden z prvních dvou kvalifikovaných závodníků nemůže zúčastnit, resp. odjet na MS ze 

zdravotních nebo jiných důvodů. V žádném případě nemůže nahradit zraněného nebo 

jinak indisponovaného reprezentanta přímo v místě konání MS. 

 Stanislav Hubáček navrhl pro Branislava Šrámka wild card na technical race –

jednohlasně odsouhlaseno

Založení	SUP Českého	poháru
Smyslem je sjednotit parametry závodů a propojit je s mezinárodní scénou. Závody, které 

se budou chtít stát součástí seriálu, budou muset splňovat parametry dané federací a budou 

podkladem k sestavení Českého rankingového žebříčku, který vnímáme jako motivační a 

mapující scénu v ČR.

Pravidla	závodů	Českého	poháru, požadavky	federace	pro	zaštítění	závodů
Projednávaná pravidla závodů Českého poháru pro rok 2017 jsou v přílohách k tomuto zápisu.

Stanislav Hubáček se zavázal, že definitivní pravidla závazné pro organizátory závodů v rámci 

Českého poháru oznámí nejpozději do poloviny ledna 2017.

Předběžný seznam závodů Českého poháru 2017
Na základě ohlášených závodů v ČR na rok 2017 bylo rozhodnuto, že se do Českého poháru 

2017 budou započítávat následující závody:

 SUP Start České Budějovice-  long distance, technical race, popular race

 Prague Marathon & sprint – long distance, technical race, sprint, popular race

 SUP Máchovo jezero -long distance 15km, technical race  4km, popular race

 SUP Race Slapy-Praha (muži 33km/ženy 11km) long distance maraton, popular 

race

 SUP Lipno Fest (muži 33km/ženy 11km) –long distance maraton, popular race

 SUP Mezi Mosty Týn nad Vltavou-long distance, technical race, popular race

 Krumlovský maraton - long distance maraton, sprint

Členské	příspěvky	na	rok	2017
Bylo projednáno téma členských příspěvků na rok 2017. Stanislav Hubáček uvedl, že změnou 

statusu členství v ISA z non-participate membership na full-participating membership je třeba 
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zavést členské příspěvky z důvodu pokrytí nákladů spojených s administrativními poplatky 

reprezentace České republiky v ISA. 

Do roku 2016 non-participate membership stál 50 USD a od roku 2017 přechodem na full-

participate membership je třeba zaplatit ISA 500 USD v prvním čtvrtletí roku 2017.

 Členské poplatky byly stanoveny na 450 Kč na člena a podléhají schválení na valné 

hromadě CFSUP v únoru 2017.

Zapsala: Lucie Fialová

Ověřil: Stanislav Hubáček




