
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 
konané dne 29.8.2011 v Lipně nad Vltavou 

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

Omluveni:  J. Fichtl 

Zapsal:  R. Táborský 

1) KONTROLA ZÁPISU  
− ZMĚNY PRAVIDEL A SŘ ZP – zapracovat úpravy schválené VH – úkol je hotov – nutno 

vyvěsit na webu ZP a ČSPS – zodp. M.Moravec; 
− OCENĚNÍ – ocenění při životním jubileu MUDr. J.Nováka – bude předáno zítra během 

slavnostního vyhlášení MČR, MUDr. J. Novák přijal pozvání a přijede; 
− DEFIBRILÁTOR - Pořizovací cena cca 60 000 – navýšeno zhruba na dvojnásobek 

(inteligentnější systém a sofistikovaněji zjedodušená obsluha), již schváleno VV CŠPS a 
zařazeno do investic na rok 2012; 

− 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 - zodp. M.Moravec – úkol trvá; 

− Spoluúčastí EP aj. urgováno, ale chybí podklady ze strany svazu – eskalovat na VV ČSPS – 
na jedné straně chybí peníze, na druhé straně svaz neumí včas vybírat schválené 
spoluúčasti. 

 
2) ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

− SANITKY – výbor sekce potvrzuje rozhodnutí o poskytnutí příspěvků na sanitky za 
uplynulou sezonu 2010/2011 až do výše 2000Kč dle původního návrhu T. Prokopa a 
pověřuje M. Moravce okamžitým vyvěšením tohoto návrhu na web ZP a okamžitým 
obesláním dotčených oddílů (k zaslání faktur) a P. Tippmannovi (k okamžitému proplacení 
po obdržení podkladů); 

− WEB/HOSTING ZP – úkol i problém zbytečných nákladů přetrvává – DP web opakovaně 
nabídl doménu zimni.plavani.info i webovou platformu jako takovou, ovšem problém 
zůstává s aktualizací  a administrací ZP informací jako takových – chybí „zimní Táborský“. 
V každém případě pokračuje snaha sloučit oba weby a snížit tak náklady; 

− Výbor sekce potvrzuje koeficienty soutěží za rok 2010/2011 pro případné přidělování 
příspěvků organizátorům dle návrhu T. Prokopa, ovšem s vyjímkou Prahy – koeficient 
nelze uplatnit, protože není mistrovskou soutěží; 

− Návrh kritérií pro hodnocení soutěží ZP předložený T.Prokopem – bude projednáno na 
příští schůzi výboru sekce. 

 
3) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

− VS ukládá pořadatelům ČP DP reflektovat do rozpisu svých soutěží zprávy delegátů resp. 
výhrady k soutěži, pokud ve zprávě jsou; 

− VS vyslovuje pochvalu webu a webmasterům DP – DP díky němu skutečně žije, včasná a 
komplexní informovanost, výborná a propracovaná bodovací databáze; 



− VS bere na vědomí doporučení T. Kocánka o možnostech automatických reklam  na DP 
webu kvůli snížení nákladů – úkol - spojí se s webmastery a prodiskutuje; 

− VS blahopřeje L. Coufalovi k úspěšnému zdoláni Kanálu La Manche; 
− VS ukládá R. Táborskému pracovat na přípravě termínovky 2012; 
− VS rozhodl o intervalové metodě MČR na 5km v roce 2012; 
− VS zve zástupce pořadatelů soutěží DP na plánovaný seminář a školení rozhodčích ve 

Slavkově v sobotu 8.10.2011 – téma osvědčené postupy, minimální požadavky, bezpečnost, 
zpracování výsledků, výměna zkušeností atd.  – oddíly pozve Táborský, rozhodčí Moravec; 

− VS schvaluje vyhotovení a nákup plaket a štítků pro celkové vítěze ČP DP (muži, ženy, 
dorostenci, kluby) – úkol R.Táborský; 

− TJ Haná nemá v pořádku registraci oddílu – pokud nebude registrace v pořádku do 30.9., 
klub neobdrží příspěvěk pořadatelům (Tovačov, Čehovice, Prostějov); 

− VS tímto formalizuje rozhodnutí většiny členů výboru ve věci pozdní přihlášky L.Jachna na 
MČR na Seči v neděli 3.7. – start v jednotlivcích bez omezení (umístění, medaile, fin. 
odměna, body do jednotlivců) ovšem bez bodů do družstev. Start byl umožněn i přes 
pozdní přihlášku z důvodu ověření výkonnosti pro potřebu případné reprezentace ČR.  

 
4) REPREZENTACE 

− Výbor sekce vzal na vědomí zprávu o MEJ, Navia, Španělsko včetně poděkování 
sekretariátu svazu ovšem s výhradou ke spíše průměrnému výsledku (jen jednou v první 
polovině startovního pole), který bude mít negativní dopad na budoucí rozpočtové příjmy 
svazu a sekce. Do budoucna je při stanovování kvalifikačních podmínek pro účast na 
mistrovských soutěžích (MEJ, MSJ) nutno brát v potaz rovněž základní bazénovou rychlost 
(limity); 

− Výbor sekce vzal na vědomí zprávu o MS, Šanghaj, Čína, spolu s výhradou 
k materiálovému vybavení (pozdní a nedostatečná Arena – dodání den před závodem až 
v místě, naprosto nevhodné vybavení do tropů, i přes dříve přijatá rozhodnutí diskrepance 
mezi vybavením bazénové a dálkové repre, masážní stůl); 

− Výbor sekce v této souvislosti ukládá zodpovědnému pracovníkovi sektretariátu (a rovněž 
zástupci DP ve VV k dalšímu projednání na úrovni VV) objednat na příští rok pro 
reprezentaci skutečně reprezentativní trika v moderním střihu a ze současných funkčních 
materiálů (pocení, vzdušnost, gramáž atd.); 

− Výbor sekce rovněž doporučuje prověřit možnost dovybavení DP repezentace od jiného 
dodavatele (paralelně, odděleně apod.); 

− Výbor sekce vzal na vědomí reprezentační vystoupení – OH Test Event v Londýně (Jana 
Pechanová 6.), GP Jarak – Šabac, Srbsko a Univerziáda (Pošmourný, Rybářová) v Číně; 

− Výbor sekce vzal na vědomí rezignaci R. Táborského na funkci rozhodčího při ME v Izraeli 
z pracovních důvodů; 

− Mistrovství Evropy, Ejlat, Izrael – z původní nominace (A-tým, vítězové z Brna na 20km a 
vítězové ze Seče na 5km a  10km) se omluvili Jachno – zdravotní a studijní důvody a Smolka 
– studijní důvody. Ostatní, včetně premiantů Pickové a Balouna odlétají v neděli 4.9. večer 
doplněni o masérku D.Mášovou. 

 
5) SCM 

− Výbor sekce doporučuje VV ke schválení prodloužení smlouvy s vedoucím trenérem SCM; 
− J. Nalezený informoval o plánovaném 4. VT SCM – 2. - 9. 10., Nymburk; 
− Dopracovat kritéria pro zařazení do SCM DP 2011/2012 -z. J.Nalezený a zveřejnit je na 

webu. 



 
6) PŘÍŠTÍ SCHŮZE se bude konat v úterý 18.10.2011 v Praze od 13:00 hodin. 


