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KANOISTIKA
Zpráva o činnosti klubu v roce 2017
Rafting
Počet členů věnujících se převážně raftingu včetně technické pomoci při pořádání závodů se ustálil na 80
členech.
posádky:
Nejlepší mužská posádka se umísťuje pravidelně do 10. místa. Ostatní naše mužské posádky skončily do 20.
místa z celkových 50 klasifikovaných posádek.
V kategorii veteránů naše posádka do poslední chvíle bojovala o 2.místo v celkovém pořadí, ale díky horším
výsledkům ve sjezdu skončila 3, za posádkami Hiko Prostějov a Ježci Jihlava. Nicméně těší jednotlivé výsledky
hlavně ve slalomu, kde pravidelně obsazovala stupně vítězů.
Naše členka Hanka Trefná reprezentovala Česko na MS v Japonsku v kategorii veteránek. Získala zde zlatou
medaili ve slalomu, stříbrnou ve sprintu a bronzovou ve sjezdu. Celkově tak skončila její posádka druhá.
Naše zastoupení jsme měli také ve sboru rozhodčích MS, a to Stanislavem Hájkem a Davidem Kulhanem.
Raftová část oddílu nemá svoji stálou základnu. Mimosezónní příprava probíhá v pronajaté loděnici Loko
Bráník. V létě posádky jezdí trénovat na USD v Praze-Troji nebo do Roudnice n/Labem
Slalom
Závodní činnost slalomové skupiny běžela ve stejném duchu jako v předešlých letech.
Na kanoi dvojic získala posádka Pavel Klimuškin – Martin Kašpar celkově 13. místo a 4.rokem po sobě
obhájila 1. výkonnostní třídu, což je vzhledem k jejich veteránskému věku obdivuhodné.
Ostatní závodníci se zúčastňovali závodů NKZ i veřejných závodů a získali 2. či 3. výkonnostní třídu.
V roce 2018 závodní činnost členů pokračuje ve stejném rozsahu jako v roce 2017.
Slalomová část oddílu má svoji základnu v Troji v provizorní „loděnici“ – upravených stavebních buňkách, které
udržuje svépomocí s vypětím všech sil. Úsilím všech členů při jarních brigádách, se daří tyto prostory udržovat tak,
aby poskytovaly alespoň základní zázemí – prostor pro uskladnění materiálu a velmi provizorní šatnu. Dík patří
také MČ Praha–Troja, za poskytnutí pozemků, výměnou za údržbu zeleně v okolí.
.

Členové SK Žižkov se zapojili i do funkcí činovnických :
Libor Polák
Hanka Heralová
Stanislav Hájek
Jan Vávra
Martin Hájek

–
–
–

předseda SVoČR, rozhodčí závodního raftingu
tajemnice SVoČR, mezinárodní rozhodčí IRF
předseda revizní komise SVoČR, člen kontrolní komise SK, mezinárodní rozhodčí IRF
člen rady raftingu SVoČR
ředitel MČR R4 na Trnávce, rozhodčí závodního raftingu, předseda SK Žižkov Praha,
správce Sportovního centra SK Žižkov Praha,
Jindřich Langr člen revizní komise ČUS předseda revizní komise ČSK
Martin Kašpar ředitel ČP a nominačních závodů ve vodním slalomu
David Kulhan
- mezinárodní rozhodčí IRF
Vlaďka Chlupáčová - mezinárodní rozhodčí IRF
Michaela Schutová - mezinárodní rozhodčí IRF
Všichni ostatní členové se aktivně podíleli na hladkém průběhu všech akcí.
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ODDÍLOVÉ AKCE
ČP ve vodním slalomu na divoké vodě
V této sezoně jsme mimořádně pořádali v měsíci květnu 4 závody ČP, které byly současně nominací do
české reprezentace a zajišťovaly účast na ME a MS. Náš oddíl tyto závody zajišťuje organizačně, finančně je
pokrývá ČSK DV. V rámci závodů byla plně využita kapacita ubytovny areálu.
Těmto závodům předcházelo asi 15 tréninkových dnů, převážně pro účastníky těchto závodů a pro účely
české reprezentace.

21. ročník „raftováho víkendu na Trnávce“, - MČR R4
Účast posádek MČR byla podobná roku 2016. Zúčastnily se posádky Mistrů světa z Japonska, a
Slovenska.
Výborný celkový dojem podtrhlo pečlivě udržované okolí tratě, které zajišťuje správce T. Mládek s pomocí členů
oddílu. Samotná obtížnost obou závodů ve slalomu byla opět značně vysoká, jak se sluší při úrovni MČR.
Během sobotního večera proběhla již tradiční bohatá tombola a těsně před půlnocí zazářil na obloze opět
velkolepý ohňostroj.
Každá trať měla své záludnosti a technické projetí některých kombinací vyžadovalo um i sílu. Mimo rozhodčích se
na organizaci podílelo na 30 členů pořádajícího oddílu. Přípravné práce zahájilo několik jedinců již ve středu,
zbytek členů pořádajícího oddílu dorazil do pátečního rána. Dokončení uklízecích prací skončilo v neděli kolem 17.
hodiny, kdy se všichni organizátoři mohli konečně rozjet k domovům. Mistrovské závody byly závodníky hodnoceny
velice kladně, slalom byl technický a obtížný, jak se od mistrovského závodu čeká.
Trnávka je specifická trať a nikdo nemá vítězství jisté. Na stupních vítězů se objevila mužská posádka
reprezentantů z Japonska i ženská posádka reprezentantek Slovenska.
Trnávka byla letos opět ve znamení překvapivých výsledků jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů a veteránů, kdy
ne vždy obsadili stupně favorité kategorie.

Plánované organizované akce v roce 2018
1) Český Svaz kanoistiky nás oslovil s žádostí o uspořádání 1. a 2. závodu ČP ve slalomu (taktéž nominace
do reprezentace ČR) v termínu 4.- 6. 5. 2018. Před těmito závody proběhnou tréninkové dny během dubna.
2) V roce 2017 jsme opět pověřeni pořádáním MČR v raftingu ve slalomu a sprintu na Trnávce,15.-17. 6. 2018.
3) 25. - 27. 5. proběhne MČR v kanoe crossu (plastové lodě)
4) Mimo závodních akcí je v plánu uspořádat volné ježdění pro všechny vodáky, v termínech 7.- 8. 9. a
29.9 - 30.9.
Pokud nám bude přát počasí, je velká pravděpodobnost, že se veškeré náklady areálu pokryjí těmito akcemi.
Mezi pravidelné každoroční činnosti členů kanoistického oddílu jsou pracovní brigády v areálu na Trnávce i účast
při stavění a demontáži tenisové nafukovací haly na Žižkově.

Zapsali dne 12.března 2018 Martin Hájek(raft) a Martin Kašpar(slalom)
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