Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS
konané dne 11.11.2017 v Brně
Přítomni:

J. Kozubek, M. Moravec, T. Prokop, P. Hubal, P. Mihola, P. Bukal, R. Táborský,
J. Nalezený

Omluveni:

J. Kuřina, J. Srb

Zapsal:

J. Kozubek

1. KONTROLA ZÁPISŮ VS A ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VH
1.1. VS uložil komisi rozhodčích doplnit seznam rozhodčích o rozhodčí FINA – úkol trvá –
zodp. P. Bukal
1.2. Návrh společných bezpečnostních pravidel a manuálu pro pořadatele jak pro ZP tak
pro DP - zodp. J.Kozubek – úkol trvá
1.3. Speciální diplomy / uznání za překonání rekordů, přeplavby a jiné příležitosti – úkol
trvá
1.4. Příprava školení rozhodčích DP a ZP – zodp. Komise rozhodčích. VS sekce doporučuje
účast min. jednoho člena z každého pořadatelského oddílu. K proškolenosti
rozhodčích na nová pravidla bude přihlíženo při přidělování příspěvků za pořádání
závodů v DP a ZP. – připravováno předběžně na jaro 2018
1.5. VS rozhodl, že od příštího roku se bude MČR štafet konat dle nového modelu 4 x
1250 metrů.
2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
2.1. VS vyslechl informaci o přípravě MEJ DP 2019. Svaz čeká na oficiální potvrzení
přidělení pořadatelství ze strany LEN – přišel první návrh pořadatelské smlouvy.
2.2. VS schválil termínovou listinu ČP DP pro rok 2018.
2.3. VS rozhodl na základě přihlášek o mistrovských soutěžích v roce 2018 takto:
3 km indoor masters – Vysoké Mýto – PKVM – 25.3. – rekonstrukce bazénu, možný
posun termínu
3 km žáků + 5 km indoor – Praha Podolí – Boh – 15.4.
10 km open – Plzeň Bolevák – SlPl – 9.6.
3 + 5 km žactva – Opava – SlOp – 21.7. - 22.7.
5 + 20 km + kadeti 5 km + štafety – Račice – Boh – 25.8. – 26.8.
2.4. VS pověřuje STK DP tvorbou STD DP pro rok 2018 s důrazem na kontrolu časových
rozpisů soutěží – úkol trvá
2.5. STK DP schvaluje platnost rekordů Tomáše Ludvíka LoBe zaplavaných při
24hodinovce v Plzni na tratích 25 km dorostu, 40 km a 50 km mužů. K výkonům
gratulujeme.
2.6. VS děkuje pořadateli SCPAP za uspořádání superfinále žactva a kadetů na Mělicích.

2.7. VS bere na vědomí vyhlášení výsledků ČP DP za rok 2017 žactva a kadetů a gratuluje
vítězům.
2.8. VS děkuje pořadateli TJKr za uspořádání superfinále ČP DP v Krnově.
2.9. VS bere na vědomí vyhlášení výsledků ČP DP za rok 2017 a gratuluje vítězům.
3. ZIMNÍ PLAVÁNÍ
3.1. VS bere na vědomí informace ČOV o zařazení ZP do programu Olympijských parků
v Brně (MČR kraul) a Ostravě (exhibice/trénink, zodp. J.Kuřina). Čekáme na schválení
zařazení od ČOV.
3.2. VS pověřuje STK ZP doplněním chybějících rozpisů na webu ZP.
3.3. VS schválil delegáty pro následující soutěže: 18/11 Plumlov – Mihola, 25/11 Plzeň –
Prokop, 2/12 Hradec – Táborský, 9/12 Choceň – Kuřina, 16/12 Náchod – Prokop,
26/12 Praha – Kocánek, 6/1 Pardubice – Kuřina, 13/1 Katowice – Mihola, 27/1
Choceň – Kuřina, 3/2 Praha – Kocánek, 10/2 Brno – Kozubek.
3.4. VS projednal zařazení nové soutěže ZP mimo ČP ZP. Termín 20.1.2018 – 0. ročník na
Jizeře v Mladé Boleslavi – pořadatel ČOUPr.
3.5. VS souhlasí s možností zakoupení drobného vybavení pro pořadatele ZP. VS pověřuje
podvýbor sekce ZP k předložení návrhů na příští schůzi. – úkol trvá
3.6. VS projednal mimořádnou událost při závodech ZP dne 11.11. v Blansku. Závodnice
KLM Třebíč paní Marie Nejedlá byla z důvodu indispozice záchranáři předána
lékařům a sanitkou transportována do nemocnice. Z důvodu podnapilosti VS
zastavuje Marii Nejedlé činnost do 30.4.2018.
4. REPREZENTACE
4.1. VS schválil návrh reprezentačního projektu pro rok 2018, včetně seznamu
reprezentantů a požádal o předložení k VV.
4.2. VS vzal na vědomí výsledky finále EP v Braccianu (Itálie).
4.3. VS bere na vědomí výsledky SP v Číně a Hong Kongu.
5. SCM
5.1. VS bere na vědomí informace o uskutečněném SCM 2 v Brně.
5.2. VS schválil projekt SCM 2018 včetně zařazených členů.
5.3. VS schválil doplnění SCM 2 o nové členy na základě výsledků letní sezóny 2017.
Zároveň schválil předběžný projekt na rok 2018.
6. HOSPODAŘENÍ
6.1. VS schvaluje příspěvek pořadateli na superfinále žactva na Mělicích včetně úhrady
pohárů pro vítěze.
6.2. VS schvaluje příspěvek pořadateli superfinále ČP DP v Krnově včetně plaket pro
vítěze.
6.3. VS souhlasí s vyplacením odměn za ČP DP 2017 pro jednotlivce i družstva.

6.4. VS souhlasí v vyplacením odměn za překonané rekordy ČR Tomáše Ludvíka.

7. RŮZNÉ
7.1. VS rozhodl, že ve spolupráci s VV pořídí vybavení pro vrchní rozhodčí pro DP a ZP.
7.2. VS bere na vědomí informaci o vývoji nové registrace a statistiky ČSPS.
Další schůze výboru sekce proběhne 10. února 2018 v Brně po skončení MČR v ZP.

