
Zápis Zápis Zápis Zápis 3333/2011 /2011 /2011 /2011 ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 
konané dne  21.6.2011 v Praze 

Přítomni:Přítomni:Přítomni:Přítomni:  Z.Tobiáš, M.Štěrba, Jan Bažil, Jakub Fichtl, K.Svobodová, M.Moravec, P.Mihola, Tomáš 
Kocánek, J.Nalezený  

OmluveniOmluveniOmluveniOmluveni::::  R.Táborský    

ZapsalZapsalZapsalZapsal:   J.Bažil 

1)1)1)1) KKKKONTROLA ZÁPISU ONTROLA ZÁPISU ONTROLA ZÁPISU ONTROLA ZÁPISU  
− OOOOCECECECENĚNÍ NĚNÍ NĚNÍ NĚNÍ ––––    ocenění při životním jubileu MUDr.    J.Nováka – plaketa vyrobena - bude 

předána při MČR na Lipně  z. Tobiášz. Tobiášz. Tobiášz. Tobiáš 
− DEFIBRILÁTORDEFIBRILÁTORDEFIBRILÁTORDEFIBRILÁTOR 

Pořizovací cena cca 30 000,-. Zařazeno do požadavků na investiční prostředky ČSTV-
MŠMT. zopovědné osoby, které by jej měli na starost ZP ZP ZP ZP ––––    J.KuJ.KuJ.KuJ.Kuřinařinařinařina, DP , DP , DP , DP ––––    Bažil, Táborský Bažil, Táborský Bažil, Táborský Bažil, Táborský     
přeprava mezi soutěžemi.    

− WEB HOSTING ZPWEB HOSTING ZPWEB HOSTING ZPWEB HOSTING ZP 
problematika se řeší zmenšením webhostingového prostoru a tím snížením provozních 
nákladů 

− ZZZZměny pravidel a SŘ ZP – zapracovat úpravy schválené VH – M.MoravM.MoravM.MoravM.Moravec, T. 30.6ec, T. 30.6ec, T. 30.6ec, T. 30.6. 
 

2)2)2)2) ZIMNÍ PLAVÁNÍZIMNÍ PLAVÁNÍZIMNÍ PLAVÁNÍZIMNÍ PLAVÁNÍ    
− VS DZP schvaluje proplacení nákladů K.Svobodové a M.Moravcovi týkajících se pohřbu a 

pozůstalosti L.Nicka 
− VS DZP  bere na vědomí tabulku hodnocení soutěží 2010/2011 a návrh kritérií pro 

hodnocení soutěží ZP předložených T.Prokopem a ukládá STK ZPukládá STK ZPukládá STK ZPukládá STK ZP návrhy dopracovat. 
z.P.Mihola z.P.Mihola z.P.Mihola z.P.Mihola     T. 3O.6.T. 3O.6.T. 3O.6.T. 3O.6. 

− VS DZP ukládá STK ZP stanovit pravidla pro provádění změn termínů (přesouvání 
termínu soutěží) při zrušení soutěží – z.STKz.STKz.STKz.STK 

− Nová soutěž ZP – Senecká jezera (SK) 17.3.2012 
    

3)3)3)3) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍDÁLKOVÉ PLAVÁNÍDÁLKOVÉ PLAVÁNÍDÁLKOVÉ PLAVÁNÍ    
− HostováníHostováníHostováníHostování – VS DZP schvaluje hostování závodníků Tomáše Vachana 86, Lucie 

Vachanové z SVK do KomBr.   
− Nová bezpečnostností pravidla FINANová bezpečnostností pravidla FINANová bezpečnostností pravidla FINANová 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 záklR.Táborský připraví záklR.Táborský připraví záklR.Táborský připraví základní požadavky pro české soutěžeadní požadavky pro české soutěžeadní požadavky pro české soutěžeadní požadavky pro české soutěže, jejichž dodržování 
bude VS DZP vyžadovat.    Delegát sekce má právo po pořadateli požadovat dodržení Delegát sekce má právo po pořadateli požadovat dodržení Delegát sekce má právo po pořadateli požadovat dodržení Delegát sekce má právo po pořadateli požadovat dodržení 
těchto pravidel a vtěchto pravidel a vtěchto pravidel a vtěchto pravidel a v    případě, že pořadatel neakceptuje jeho požadavky může závod zcela případě, že pořadatel neakceptuje jeho požadavky může závod zcela případě, že pořadatel neakceptuje jeho požadavky může závod zcela případě, že pořadatel neakceptuje jeho požadavky může závod zcela 
zakázat, nebo jej vyřadit zzakázat, nebo jej vyřadit zzakázat, nebo jej vyřadit zzakázat, nebo jej vyřadit z    ČP a veškeČP a veškeČP a veškeČP a veškerou zodpovědnost přenést pouze na pořadatele.rou zodpovědnost přenést pouze na pořadatele.rou zodpovědnost přenést pouze na pořadatele.rou zodpovědnost přenést pouze na pořadatele.    
    

− Letní soutěžeLetní soutěžeLetní soutěžeLetní soutěže  
– Bolevecký rybníkBolevecký rybníkBolevecký rybníkBolevecký rybník – delegát VS DZP, VR Michael Kindl – M.Moravec – po organizační i 
sportovní stránce špičková úroveň, bezpečná trať převážně podle břehu, sanitka, 2 
motorové čluny, 2 stabilně ukotvené pramice. Zázemí pro organizátory , ale i závodníky, 
hodnotné věcné ceny pro všechny vítěze, ovoce pro všechny účastníky.     Doplnit zprávu Doplnit zprávu Doplnit zprávu Doplnit zprávu 
delegáta. delegáta. delegáta. delegáta. zzzz.M.Moravec.M.Moravec.M.Moravec.M.Moravec 
----    MMMMěliceěliceěliceělice– delegát VS DZP – R.Táborský, VR Michael Kindl – po organizační bez závad, 
problémem začíná být rozrůstající se vodní tráva, změněna trať žactva tak aby byla 
mimo zarostlé prostory a v bezpečné vzdálenosti u břehu. Bezpečnost zajištěna člunem 
VZS a na tratích žactva záchranářem a surfu, rozhodčí na bójkách. Důjstojné 
vyhlašování, věcné ceny, občerstvení pro organizátory i závodníky. Doplnit zprávu Doplnit zprávu Doplnit zprávu Doplnit zprávu 
delegáta z.R.Táborskýdelegáta z.R.Táborskýdelegáta z.R.Táborskýdelegáta z.R.Táborský 
----    BrnoBrnoBrnoBrno– delegát VS DZP – Z.Tobiáš, VR Michal Šindelář – Brňenský maraton se 
uskutečnil na nové lokalitě, lepší přehlednost tratě. Trať ale nedostatečně vyznačena 
bójkami, docházelo ke srážkám závodníků a závodníci se dostávali přiliš daleko od břehu. 
Chybějící rozhlas. Z.Tobiáš probere pozitiva i negativa s pořadateli. 
----    Výkleky Výkleky Výkleky Výkleky – delegát VS DZP – P.Mihola.– Okruh 700m, organizačně i bezpečnostně 
zajištěno ve spolupráci s AČR. Budoucnost nejistá. Doplnit zprávu delegáta z.Doplnit zprávu delegáta z.Doplnit zprávu delegáta z.Doplnit zprávu delegáta z.P.MiholaP.MiholaP.MiholaP.Mihola 
    
- MČR SečMČR SečMČR SečMČR Seč – delegát VS DZP Z.Tobiáš, VR Michael Kindl – připraveny bezpečné tretě dle 
možností podél břehu. Pro trať 10km okruh 5KM, možnost zapůjčení lodiček pro 
doprovodníky, připraven rozvoz trenérů na místa pro občerstvování, odměny pro vítěze 
projedná Z.Tobiáš a M.Štěrba na VV ČSPS 
VS DZP rozhodl, že na 5km bude nejprve startovat TOP skupina (adepti ME) 10mužů, 5 
žen v intervalu 2 min. 
 
- Delegáti a VRDelegáti a VRDelegáti a VRDelegáti a VR    
Seč  Z.Tobiáš  M.Kindl 
Slapy  J.Bažil   L.Imryšek 
Ejpovice  T.Kocánek  M.Kndl 
Praha  J.Nalezený  L.Imryšek 
Hlučín  M.Štěrba 
Vltavice  M.Moravec  M.Kindl 
Jablonec  J.Bažil   L.Hanč   
Chomutov R.Táborský  J.Jezbera 
Veselý n.L. R.Táborský  M.Kindl 
Havířov  M.Moravec 



Lipno  M.Štěrba  L.Imryšek 
Pastviny  Z.Tobiáš   
Mělice  R.Táborský  M.Kindl 

 
- VS DZP schvaluje R.Táborského jako rozhodčího na ME 
 
- Školení rozhodčích DP a ZP, uskuteční se 7. – 9. 10. 2011 ve Slavkově. V sobotu večer 

8.10. se uskuteční seminář VR, delegátů a pořadatelů ČP DP.  z.M.Moravecz.M.Moravecz.M.Moravecz.M.Moravec 
 
- HostováníHostováníHostováníHostování  

VS DZP ve snaze předejít spekulacím a nedůstojnému průběhu soutěže družstev ČP, 
stanovil, že návrhy na hostování do DP a ZP lze podávat VS DZP pro zimní sezónu 
nejpozději k 30.9. a pro zimní letní nejpozději k 30.4. Pro letní sezónu 2011 k 30.7.  
    

4)4)4)4) REPREZENTACEREPREZENTACEREPREZENTACEREPREZENTACE    
− MS ShanghaiMS ShanghaiMS ShanghaiMS Shanghai – VV ČSPS schválil nominaci: Jana Pechanová – 5, 10, 25; Silva Rybářová 

– 5, 10, 25; Jan Pošmourný 5, 10; Libor Smolka – 25, Rostislav Vítek – 5, 10, 25; vedoucí 
Josef Nalezený, Radek Táborský, masérka Dana Klímová. Dořešit vybavení 
s P.Tippmannem z.R.Táborskýz.R.Táborskýz.R.Táborskýz.R.Táborský 

− EP IzraelEP IzraelEP IzraelEP Izrael – Eilat – 7.5. – nominační závod na MS 
- kvalifikovali se na 10km Sylva Rybářová a Jan Pošmourný 

− EP TureckoEP TureckoEP TureckoEP Turecko – Antalya – 29.5. 
- nominační závod na MEJ 2011 
- účast A.Solská, L.Štěrbová, J.Zaplatílková, Hovorková, Říha, Štábl, Kútnik, Svoboda 
- vedoucí M.Štěrba 
- na základě výsledků VS DZP navrhuje VV ČSPS pro účast na MEJ závodníky: Lenka 
Štěrbová, Vít Ingeduld, Jan Kútnik, Vedoucí Michal Štěrba 
- organizační a vybavení vyřešit s J.Novotným a P.Tippmannem z. M.Štěrba 

− VT před MEJ, 20.7. – 4.8.  Pardubice, účast širšího výběru juniorské reprezentace – z. 
M.Štěrba 

 
− ŠabacŠabacŠabacŠabac – 7.8. 

- pořadatel hradí pobytové náklady pro 3+2 závodníky a jejich doprovod (5 dní ubytování 
+ strava) 
- nominace – J.Picková, T.Skuhrová, S.Rybářová, L.Jachno, J.Štábl 
- v případě neúčasti S.Rybářové (SU) účast pouze 2+2 
- vedoucí J.Fichtl, P.Mihola, P.Tomášek – dořešit zbytek doprovodu – z.M.Štěrba 

− Mistrovství EvropyMistrovství EvropyMistrovství EvropyMistrovství Evropy 
- dle projektu vítězové 20km Brno a 5 a 10km Seč 
   nominováni 25km S.Rybářová, L.Jachno  
- VT před ME návrh  22.-27.8. ve Strakonicích (Účastníci ME + širší  
 reprezentace) z. Nalezenýz. Nalezenýz. Nalezenýz. Nalezený 

 



 
5)5)5)5) SCMSCMSCMSCM    

− VT Strakonice 16. – 21. 5.  
- více omluv, ideální podmínky 

− VT Brno od 27.6.  – předchází MČR na Seči, trénin v bazénu i na volné vodě, nutná větší 
účast trenérů – P.Bukal, M.Šindelář pro účastníky zajištěn autobus na dopravu na 
tréninky na přehradě a v sobotu ráno na Seč, 

− Závěrečné VT – podzim Nymburk 

− Dopracovat kritéria pro zařazení do SCM DP 2011/2012  z.J.Nalezený z.J.Nalezený z.J.Nalezený z.J.Nalezený a zveřejnit je na 

www z.R.Táborskýz.R.Táborskýz.R.Táborskýz.R.Táborský 

 
6)6)6)6) HOSPODAŘENÍHOSPODAŘENÍHOSPODAŘENÍHOSPODAŘENÍ 

− Prověřit a zaurgovat nedoplatky příspěvků EP TUR a ISR – z.Z.Tobiáš 
− Hospodaření 2011 - příloha 
− Připravit k proplacení příspěvky na zdravotní zabezpečení (sanitky) při soutěžích ZP 

2010/2011 – podklady zaslal T.Prokop,    dopracovat z.STK DPdopracovat z.STK DPdopracovat z.STK DPdopracovat z.STK DP    ––––    T. 2.7.T. 2.7.T. 2.7.T. 2.7. 
Příspěvky proplatit po předložení kopií faktur za zdravotní zabezpečení do 30.7.do 30.7.do 30.7.do 30.7. 

 
    

7)7)7)7) RŮZNÉRŮZNÉRŮZNÉRŮZNÉ    
− Rozdělení funkcí ve VS DZP: 

  STK DP  Radek Táborský 
  STK ZP  Petr Mihola 
  Rozhodčí Michal Moravec 
  Mládež   Michal Štěrba 
  Reprezentace  R.Táborský, Z.Tobiáš, M.Štěrba 

  
− M.Moravec informoval o rozvíjejících se soutěžích ZP v zahraničí, potřeba věnovat jim 

pozornost 
 

PŘÍŠŤÍ SCHŮZE SE BUDPŘÍŠŤÍ SCHŮZE SE BUDPŘÍŠŤÍ SCHŮZE SE BUDPŘÍŠŤÍ SCHŮZE SE BUDOUOUOUOU    KONAT KONAT KONAT KONAT     
vvvv    sobotusobotusobotusobotu    2222....7777.2011.2011.2011.2011    na Sena Sena Sena Sečičičiči        cca 19.30cca 19.30cca 19.30cca 19.30    

v sobotu 27.8.2011 v sobotu 27.8.2011 v sobotu 27.8.2011 v sobotu 27.8.2011 na Lipněna Lipněna Lipněna Lipně    
 

 
    zapsal J.Bažil 
 


