
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 

konané dne 2.7.2011 v Seči 

Přítomni:  Z. Tobiáš, M. Štěrba, J. Nalezený , M. Moravec, P. Mihola, T. Kocánek, J. Fichtl, R. 
Táborský 

Omluveni:  J. Bažil, K. Svobodová 

Zapsal:  R. Táborský 

1) KONTROLA ZÁPISU  

− OCENĚNÍ – ocenění při životním jubileu MUDr. J.Nováka – plaketa vyrobena - bude 

předána při MČR na Lipně - z. Tobiáš 

− DEFIBRILÁTOR - Pořizovací cena cca 30 000, zařazeno do požadavků na investiční prostředky 

ČSTVMŠMT, zopovědné osoby, které by jej měli na starost ZP – J.Kuřina, DP – Bažil, Táborský, 

přeprava mezi soutěžemi. 

− WEB HOSTING ZP - problematika se řeší zmenšením webhostingového prostoru a tím snížením 

provozních nákladů – úkol trvá 

− Změny pravidel a SŘ ZP – zapracovat úpravy schválené VH – M.Moravec – úkol trvá 

− Tabulka hodnocení soutěží 2010/2011 a návrh kritérií pro hodnocení soutěží ZP 

předložených T.Prokopem – dopracovat z. P. Mihola – úkol trvá 

− Stanovení pravidel pro provádění změn termínů (posouvání termínů soutěží) při zrušení soutěží ZP – 

z. STK – úkol trvá 

− Příprava požadavků ohledně bezpečnosti a zvýšených nároků na ni pro DP na r. 2012 včetně 

pravomoce delegátů – z. Táborský – úkol trvá 

−  Školení rozhodčích DP a ZP 7. – 9. 10. 2011 ve Slavkově, v sobotu večer 8.10. se uskuteční 

seminář VR, delegátů a pořadatelů ČP DP - z.M.Moravec – úkol trvá 

− Prověřit a zaurgovat nedoplatky příspěvků EP TUR a ISR – z.Z.Tobiáš – úkol trvá 

 

2) ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

− Sanitky – úkol K. Svobodová (připravit k proplacení příspěvky na zdravotní zabezpečení (sanitky) při 

soutěžích ZP) – hotovo – předat na ČSPS k proplacení – z. Svobodová 

 

3) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

− Odměny pro vítěze sen. MČR – projednáno na VV – 2000/1000/500Kč 

− Radbůza Plzeň deklarovala zájem o MČR 2012 na 5km nebo 10km nebo obojí (Bolevák) 

 

4) REPREZENTACE 

− Materiální vybavení pro MS v Šanghaji bude, bohužel, dořešeno až na místě – Arena dodá soupravy,  

plavky (OWS) a čepičky až před závodem přímo do Šanghaje do hotelu pro OWS výpravu 

− MEJ – VV ČSPS schválil návrh VS DZP pro účast na MEJ závodníky: Lenka Štěrbová, Vít Ingeduld, Jan 

Kútnik, vedoucí Michal Štěrba – 50% spoluúčast – zúčastní se rovněž Open závodu na základě 

pozvání pořadatele 

− GP Jarak – Šabac, Srbsko, 7.8. - pořadatel hradí pobytové náklady pro 3+2 závodníky (poskytnutá 

vyjímka pro ČR) a jejich doprovod (ubytování + strava) - nominace – B.Picková, T.Skuhrová, 

S.Rybářová, L.Jachno, J.Štábl ( v případě neúčasti S.Rybářové z důvodu Světové Univerziády účast 

pouze 2+2) – vedoucí J.Fichtl/P.Mihola – dořešit doprovod 

− Světová Univerziáda, Čína – kvalifikovalo se již 7 plavců a 1 dálkový (Pošmourný – bazén i DP) – ve 

hře zůstává i Silva Rybářová – pokud ano, plavala by i DP 



− OH London 2012 Test Event – 13. srpna 2011 přímo v dějišti OH – generálka na OH – pozváno bude 

prvních 30 z 10km na MS v Šanghaji – zájem startovat má Jana Pechanová 

− Mistrovství Evropy, Ejlat, Izrael – dle projektu jsou vedle A Týmu (Pechanová, Pošmourný, Vítek, 

Smolka) nominování vítězové z Brna na 20km (Jachno, Rybářová) a vítězové ze Seče na 5km (Vítek a 

Picková)  a  10km (Vítek, Pechanová – doplněno do zápisu následující den po závodech na 10km), 

vedoucí Z. Tobiáš, mezinárodní rozhodčí R. Táborský 

− Mistrovství Evropy, Ejlat, Izrael – VS sekce schvaluje podmíněnou nominaci Karla Balouna na ME na 

základě jeho dlouhodobých výsledků včetně dnešního (před Svobodou, Jachnem, Ingeduldem, 

Kútnikem atd.) 

                                                              – vzhledem k neúčasti Libora Smolky na MČR zde na Seči, VS DZP 

dodatečně podmiňuje rovněž jeho nominaci potvrzením výkonnosti na MS v Šanghaji a MČR na 

Lipně 

 

5) SCM 

− J. Nalezený informoval o VT SCM v Brně – výborná účast 22 lidí – nutnost zlepšení kultury (!!) 

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

webu  

 

6) PŘÍŠTÍ SCHŮZE SE BUDE KONAT V SOBOTU 27.8.2011 NA LIPNĚ 

 

 

 zapsal R. Táborský 


