Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS
konané dne 10.6.2018 v Plzni
Přítomni:

J. Kozubek, P. Hubal, P. Bukal, J. Srb, R. Táborský, M.Štěrba, J. Nalezený

Omluveni:

J. Kuřina, T. Prokop, P. Mihola, M. Moravec

Zapsal:

J. Kozubek

1. KONTROLA ZÁPISŮ VS A ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VH
1.1. 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. – Školení proběhne v Pardubicích v pátek 22.6.2018 s ubytováním
účastníků a dokončení praxí v sobotu při závodech ČP v DP na Seči – kapacita školení
je již naplněna
1.2. VS vyslechl informaci o přípravě MEJ DP 2019. Svaz čeká na oficiální potvrzení
přidělení pořadatelství ze strany LEN – organizační výbor již zahájil svoji činnost.
2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
2.1. VS domluvil spolupráci se slovenským svazem na zapůjčení časoměrného zařízení na
MČR v Plzni na Boleváku – VS děkuje za zapůjčení časomíry.
2.2. VS bere na vědomí výsledky MČR DP na 10 km a děkuje pořadateli SlPl za uspořádání
závodů. Gratulujeme vítězům.
2.3. VS schvaluje delegáty na soutěže DP:
16/6 Tovačov – Bukal
23/6 Seč – Kozubek
24/6 Jablonec – Prokop
3. ZIMNÍ PLAVÁNÍ
3.1. VS pověřuje STK ZP přípravou termínové listiny a STD na následující sezónu včetně
výběrových řízení na pořádání MČR.
4. REPREZENTACE
4.1. VS souhlasí s návrhem nominace na SP Balaton – kvalifikace na ME 10 km –
Benešová, Štěrbová, Ingeduld, Kozubek, doprovod Srb, Nalezený.
4.2. VS souhlasí s návrhem nominace na EP Barcelona – Benešová, Štěrbová, Šebestová,
Soukupová, Pleskotová, Zubalíková, Ingeduld, Kozubek, V. Štěrba, Šebesta, doprovod
Srb, Bukal, Kozubek, M. Štěrba.
4.3. VS souhlasí s návrhem rozhodčích pro vrcholné soutěže LEN
4.3.1. ME Glasgow – Bukal
4.3.2. MEJ Malta – Hubal

4.4. VS schvaluje návrh reprezentačního trenéra a na základě splněných kvalifikačních
kritérií navrhuje nominaci na ME DP do Skotska:
Alena Benešová, Lenka Štěrbová, Vít Ingeduld, Matěj Kozubek.
Nominace do disciplín bude provedena až po závěrečném kole kvalifikace na SP
v Maďarsku, která již nezmění celkové počty a jména kvalifikovaných.
Vedoucí výpravy a trenér: Jan Srb
Trenér: Josef Nalezený
Masér a fyzioterapeut: Eliška Novotná
VS žádá předsedu sekce o předložení návrhu nominace k VV ke schválení.
4.5. VS schvaluje návrh reprezentačního trenéra a na základě splněných kvalifikačních
kritérií navrhuje nominaci na MEJ DP na Maltu:
Starší junioři:
David Šebesta – 10 km – návrh na udělení DK
Mladší junioři:
Jakub Štemberk – 7,5 km
Vojislav Štěrba – 7,5 km – návrh na udělení DK
Mladší juniorky:
Lucie Zubalíková – 7,5 km
Klára Sýkorová – 7,5 km
Vedoucí výpravy a trenér: Jan Srb
Trenér: Petr Bukal
VS žádá předsedu sekce o předložení návrhu nominace k VV ke schválení.
5. SCM
5.1. VS bere na vědomí informace o uskutečněném SCM ve Strakonicích.
5.2. VS provedl na návrh vedoucího trenéra SCM úpravu jmenného seznamu členů SCM 2
s ohledem k blížícímu se MEJ 2019.
6. HOSPODAŘENÍ
6.1. VS schvaluje návrh STK ZP pro vyplacení dotací za pořádání soutěží ZP.
6.2. VS schvaluje vyplacení nákladů na uspořádání MČR DP na 10 km v Plzni.
6.3. VS schvaluje vyplacení odměn za MČR DP na 10 km.
6.4. VS rozhodl o akceptaci sazebníku pokut v neuvedených případech DP ze soutěžního
řádu bazénových pravidel a žádá STK o zapracování do soutěžního řádu DP.
6.5. VS rozhodl o udělení pokut za pozdní přihlášku na MČR DP v Plzni:
6.5.1. USK Praha – Klára Sýkorová – 500,- Kč
6.5.2. USK Praha – Jakub Kačerovský – 500,- Kč
6.5.3. SlLi – Markéta Pechová – 500,- Kč
6.6. VS rozhodl o spoluúčasti juniorů na EP v Barceloně ve výši 100 % ceny letenky.

7. RŮZNÉ
7.1. VS bere na vědomí informaci o vývoji nové registrace a statistiky ČSPS –
předpokládaný termín spuštění 1.7.2018.
7.2. VS doporučuje všem pořadatelům i závodníkům akceptaci nařízení LEN – při všech
závodech DP používat při občerstvování plavců výhradně kelímků z biologicky
odbouratelných materiálů.
7.3. VS žádá sekretariát ČSPS o nahlášení rozhodčích na FINA list OWS pro následující
období 01/2019 – 12/2022 – Hubal, Bukal.
7.4. VS vyzývá klubové trenéry, aby v rámci posílení příslušnosti k domácím klubům a
posílení významu reprezentace, upozornili své svěřence, aby nepoužívali na
veškerých „nereprezentačních“ soutěžích vybavení pro reprezentanty, na kterých
jsou viditelná loga „CZE“, „Český svaz plaveckých sportů“, „Czech swimming
federation“, „Czech Republic“ (tzn. Čepičky, trika, šortky, soupravy, batohy, župany
apod.), jak nařizuje reprezentační smlouva každého reprezentanta.

Další schůze výboru sekce proběhne po MEJ DP 2018 – bude upřesněno.

