
Zápis 2/2011 ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 
konané dne  4.5.2011 v Praze 

Přítomni:   Z.Tobiáš, M.Štěrba, R.Táborský , T.Neterda,  P.Srb, K.Svobodová, M.Moravec, 
P.Mihola, T.Prokop , J.Nalezený , J.Bažil 

Zapsal:  J.Bažil 

1) KONTROLA ZÁPISU  
− KATEGORIE DOROSTU – nesoulad v definici kategorií dorostu v pravidlech DP a 

ZP  ( teplota vody, tratě ) 
  - VS DZP schvaluje návrh STK ZP rozšířit (dát do souladu s DP) kategorii dorostu do  
    18.ti let – nově 15 – 18 let 
  - vyřešit plynulý přechod DP x ZP – délky tratí a teploty vody  
   úkol trvá  z.  Táborský připravit návrh na valnou hromadu 

− OCENĚNÍ – ocenění při životním jubileu MUDr. J.Nováka – plaketu řeší VV ČSPS 
předat při MČR na Lipně  z. Tobiáš 

− DEFIBRILÁTOR  
K.Svobodová navrhla pořízení automatického přenosného defibrilátoru, který by byl 
k dispozici při všech soutěžích DP a ZP. Pořizovací cena cca 30 000,-. Hledat finanční 
zdroje na pořízení – najít zopovědné osoby, které by jej měli na starost ZP - Moravec, 
Prokop, DP – Bažil, Táborský – úkol trvá 

− WEB HOSTING ZP  
vzhledem k nepoměrně vyšším nákladům na web hosting ZP, žádá VS DZP 
K.Svobodouvou jednat o možnostech snížení těchto nákladů - hledá se řešení, úkol 
trvá  
 

2) ZIMNÍ PLAVÁNÍ 
− Závěrečné soutěže proběhly bez problémů, na všech byla stanovena JURY, 
− VS DZP  konstatuje, že zveřejněné celkové výsledky jsou mírně nepřehledné a 

doporučuje je rozdělit dle kategorií – z.Moravec 
− VS DZP bere na vědomí informace o zdravotním stavu p.Nicka a navrhuje pokusit se 

informace ověřit. Kontaktovat p.Nicka ml. – z.Tobiáš 
 

3) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 
− Úkoly z VH 2010  

- rozšířit bodování o tratě delší než 25 km – neřešeno, protože VS DZP rozhodl tyto 
extrémní tratě do ČP vůbec nezařazovat.  
- bodování hlídek – stejné jako bodování štafet, zveřejněno v STD 2011 

− Hostování – návrh VS DZP byl předán VV ČSPS. Byla zpracována úprava přestupního 
řádu pro Konferenci ČSPS, ještě ji budou připomínkovat členové VV ČSPS, VS DZP 
doporučuje 6. Měsíční období hostování a navrhuje vypustit čl. 5.7 a doplnit hostování 
do čl. 6 a čl. 7. – z.Tobiáš 

− Letní soutěže  
– Bolevecký rybník – připraven dobře, VS DZP ještě navrhuje upravit časový program 
tak aby závodníci startující se na 1 a 3 km nepotkali na trati. 
– Brno – kolize se závody GP dračích lodí, dořešit, VS DZP pověřuje dohledem nad 
přípravou M.Moravce. 



− Nová bezpečnostností pravidla FINA – platná od letošního roku pro SP i EP 
- voda max 31°C 
- zřízen institut bezpečnostního delegáta s právem závod zrušit 
- přísné bezpečnostní pravidla, záchranný plán, plán první pomoci, potvrzení nejbližší  
   nemocnice o zajištění pomoci, lékař s vybavením v místě závodu … 
- lodě pro rozhodčí, lodě pro obrátkové rozhodčí, záchranné lodě každých 400m 
- každý závodník ve vodě musí mít svého doprovodníka – trenéra (na lodi , nebo na  
  břehu), který jej bude po celý závod sledovat 
- podepsaná vlastní zodpovědnost závodníků 

− VS DZP doporučuje pořadatelům se s pravidly seznámit a v maximální možné míře je 
dodržet. R.Táborský připraví základní požadavky pro české soutěže, jejichž 
dodržování bude VS DZP vyžadovat. Delegát sekce má právo po pořadateli 
požadovat dodržení těchto pravidel a v případě, že pořadatel neakceptuje jeho 
požadavky může závod zcela zakázat, nebo jej vyřadit z ČP a veškerou 
zodpovědnost přenést pouze na pořadatele. 
 

4) REPREZENTACE 
− Reprezentanti vyjíždějí na VT, EP, SP dle projektu, Pechanová,  Pošmourný již 

vyčerpali část schválených příspěvků na přípravu 
− SP Santos , zpráva ved akce Z.Tobiáš 
− EP Izrael – Eilat – 7.5. – nominační závod na MS 

- Pošmourný, Smolka, Mrůzek Jachno, Štěrbová, Solská, Rybářová Picková 
- vedoucí Z.Tobiáš, M.Štěrba 

− EP Turecko – Antalya – 29.5. 
- nominační závod na MEJ 2011 
- A.Solská, L.Štěrbová, J.Zaplatílková, Hovorková, Říha, Štábl, Kútnik, Svoboda 
- vedoucí M.Štěrba 

− Šabac – 7.8. 
- pořadatel hradí pobytové náklady pro 2+2 závodníky (5 dní ubytování + strava) 
- nabídnout účast T.Skuhrová, další místa obsadit podle vísledků Turecka a Mělic 

− Mistrovství světa 
- vedoucí Táborský,/ možno i využit částečně Novotný/ 
- od 12.7. v Šanghai možný tréninkový pobyt 
- první skupina odcestuje cca 10.7. – trenér Nalezený 
- druhá skupina až na soutěže – vedoucí Táborský 
- požadavky na vybavení řešeny s J.Novotným 

− Světová univerziáda 
- rozšíření české výpravy o jedno místo pro DP 
- předpokládaná účast na soutěžích DP: 10km  Pošmourný, Rybářová  
  / limit i pro bazén/ 

− Mistrovství Evropy  
- VT před ME návrh  22.-27.8. ve Strakonicích (Účastníci ME + širší  
 reprezentace) z. Nalezený 

− Mistrovství Evropy junior ů 
- nominace a průběh další přípravy se rozhodne po EP v Turecku 

 
 



5) SCM 
− VT Strakonice 16. – 21. 5.  

- pozvánky rozeslány včetně uvolnění do škol a na vědomí klubům. 
- trenéři Nalezený, Satrapová, Mašek 

− VT Brno od 27.6.  – navazuje MČR na Seči 
− Závěrečné VT – před MČR na Lipně spojit se VT Strakonice? 

− Pozvánky na následující VT rozeslat officielní cestou přes sekretariát ČSPS na 
hlavičkovém papíře včetně omluvenek do škol a dát na vědomí mateřským oddílům 
závodníků 

 
6) HOSPODAŘENÍ  

− VS DZP předložena informace o hospodaření 2010, výhled 2011, srovnání 2006-2010 
− Připravit k proplacení příspěvky na zdravotní zabezpečení (sanitky) při soutěžích ZP 

2010/2011 – z.Prokop, termín 20.5.2011 
Příspěvky proplatit po předložení kopií faktur za zdravotní zabezpečení do 30.7. 
 

7) VALNÁ HROMADA  
Valná hromada oddílů dálkového a zimního plavání se uskuteční v neděli 29.5. 
v dopoledních hodinách. Odpoledne se bude konat Konference ČSPS 
-  návrh úpravy Přestupního řádu – doplnit formulaci, že otužilecké výkonnostní stupně  
   NEJSOU výkonnostní třídy a nelze za ně požadovat odstupné čl. 3.3 – z.Prokop 
- bodování ZP – z.Moravec 
- informace pro VH – bezpečnostní pravidla – z.Táborský 
 
- Průběh VH: 
  Řízení VH:  Michal Moravec 
  Mandátová komise: Petr Mihola, Pavel Trebichavský 
  Návrhová komise: Radek Táborský, Tomáš Prokop 
  Volební komise:  Petr Mihola, Pavel Trebichavský 
 
  Zpráva o činnosti a hospodaření:   
     Zdeněk Tobiáš 
  Návrhy změn ZP: Michal Moravec 
  Návrhy změn DP: Radek Táborský   
 
- Návrh kandidátů VS DZP pro volby do nového VS: 
  Předseda:  Zdeněk Tobiáš 
  Místopředsedové: DP – Michal Štěrba 
     ZP – Michal Moravec, Kamila Svobodová 
  Členové:   DP – Radek Táborský, Pavel Srb, Jan Bažil, Josef 
nalezený 
     ZP – Petr Mihola, Tomáš Prokop 

 
                       Doplnění kandidátek na VH z pléna , volí se 1 předseda, 2 místopředsedové (jeden 
za DP,  
   jeden za ZP)  3 členové VSDZP za DP,  3 členové  VSDZP za ZP   



 
 

8) RŮZNÉ 
− VS DZP žádá sekci plavání o zařazení mezičasů na 1500m do tabulek ze zimního MČR 

na 5km u závodníků, kteří plavali po dvou na dráze 
− VS DZP schvaluje ocenění za dlouhodobou práci ve VS pro T.Neterdu 
− 25.6. se uskuteční nová závod na Otavě – Strakonický maraton 

 
 

PŘÍŠŤÍ SCHŮZE SE BUDE KONAT V ÚTERÝ 21.6.2011 
 

 
 zapsal J.Bažil 
 


