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KANOISTIKA
Zpráva o činnosti klubu v roce 2018
V tomto roce se vodácká sezona pro náš oddíl rozběhla v dubnu, kdy se naplno rozjela i
vodácká sezona v našem areálu v Želivě.
Zahajovací akcí v areálu na Trnávce jsou tréninky vodních slalomářů a následné dva
nominační závody a ČP ve slalomu 5.-6.5. Tréninky na tyto závody probíhají během celého
dubnového měsíce, proto členové kanoistického oddílu museli dát dohromady po zimě celý
areál. Postavili tréninkovou trať, spravili překážky, uklidili ubytovnu. Minulý rok nám věkem
odešlo zastřešení startovních buněk a tak jednou z prvních investic bylo položení nové
krytiny. Snad opět vydrží aspoň 10let.
Mimo slalomářských závodů v květnu se v našem areálu v r.2018 pořádaly závody
v kayakcrossu (plastové lodě), MČR v raftingu a dva tréninkové víkendy pro všechny
vodáky.
Během léta se rekonstruovalo několik překážek v nejhorším stavu, místní šikovnou firmou.
Členové oddílu kanoistiky se aktivně podílejí na chodu sezónní ubytovny.
Naše veteránská posádka se letos koncentrovala na závody ve slalomu a velice se jim
dařilo. Umísťovala se na stupních vítězů pravidelně a v celkovém hodnocení obsadila 3.
místo
Na poli rozhodcovském jsme měli zastoupení také na ME ve slovenském Čunovu, a to
Stanislavem Hájkem, Vlaďkou Chlupáčovou a Míšou Schutovou.

.

Funkce členů SK Žižkov ve funkcích 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, správce www stránek SK
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 a na činnosti oddílu
kanoistiky

Zapsal dne 12.března 2019 Martin Hájek
SPORTOVNI ODDILY: Kanoistika - Kuželky - Lední hokej - Tenis - Kettlebell
IČ: 15268179
Učet: ČSOB a.s. Praha 3 -č. ú. 684780/0300

