
 
Protože jsme opakovaně vyzýváni k vyjádření k současným otázkám týkajících se závodů, dovolím si 
zde naše jednání a rozhodování shrnout. Problematika je v několika rovinách. 
Za prvé je třeba všem říci, že při přípravě jakéhokoliv dokumentu s více než půlročním předstihem 
nikdy nemůžete zohlednit všechny skutečnosti, které pak mohou nastat. Od toho jsou pak Vámi, na 
Valné hromadě zvolení zástupci, kteří se snaží nejasnosti spravedlivě a co nejlépe ve prospěch tohoto 
sportu rozhodnout. 
Mohu Vás ujistit, že naše rozhodnutí jsou demokratická-tedy vždy jsou to rozhodnutí, která jsou 
přijata většinou členů výboru sekce. 
1/Oblast nominační - kvalifikace Berlin. Zde je logickou a podle nás správnou úvahou vyslat do Berlina 
to, co přinese ČR nejlepší výsledek. Je na to pamatováno i v projektu a kromě kvalifikovaných na 
základě umístění na MČR, dosažených výkonů-tedy časů, tam má reprez. trenér možnost navrhnout 
divokou kartu. K tomu slouží např. i mimořádný úspěch na jiných závodech /SP, EP/, starty mimo 
soutěž, nenadálé onemocnění apod. Mimo jména, o kterých se zatím povídá, Vám můžu sdělit, že 
v návrhu pro Berlin je např. i možnost startu Jany Pechanové, která v Plzni v důsledku přísných 
pravidel FINA nemůže startovat, přesto o ní uvažujeme a doufám, že i veřejnost to bude vnímat 
stejně jako my. 
2/Oblast MČR - členové výboru sekce obdobně řešili již Seč. Zde ač dlouhodobě prosazuji spolu 
s dalšími členy sekce zrušení kvalifikačních podmínek alespoň u 5km a u žactva /Hlučín/, bohužel 
pravidlo o kvalifikaci pro MČR v STD tam zatím máme. Asi bude nutné zachovat něco pro 10km a více, 
ale nyní vzhledem k MČR to tak je a STD platí. Poslední možnost splnit podmínku byla letos Seč /3km/ 
a kdo nesplnil, má prostě smůlu. Na druhou stranu je třeba říci, že při plánování MČR a „Kroufka“ a 
„Fichtla“ jsme nikdo neuvažovali o jiných startujících. Např. na Seč by přijelo 20Egypťanů… Kuba by 
pozval nějaké své známé do Plzně/Lurze…/, apod. A byl by stejný problém. 
Byl jsem nedávno na Balatonu. Maďaři to asi tak neřeší /a mají OH vítězku na 10km/ a na startu 
mistrovství Maďarska na 10km startovali jména jako Hosszu, Verazsto, Szilagiy, zřejmě vůbec poprvé 
na volné vodě a dle mne i ku prospěchu jejich reprezentace. 
Takže bylo rozhodnuto a umožněno startovat těm, kteří nesplnili podmínku kvalifikace pro MČR 
v uvedených memoriálech. Pořadatel si je ohodnotí zvlášť i cenami /které vlastní schopností a 
aktivitou sehnal/ a chce tam samozřejmě mít kvalitní účast. 
V MČR však poplavou mimo soutěž, stejně jako by tam např. startoval někdo ze Slovenska či z Ruska. 
3/Bodování – s tím si STK poradila již popsaným způsobem, body startujících v MČR jsou 
s koeficientem, ostatní soutěžící bez koeficientu pro MČR. 
 
Všechny ostatní dotazy či připomínky jsem ochoten s Vámi probrat osobně v Plzni. 
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