
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 
konané dne 11.10.2011 v Praze 

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

Host:  T. Prokop 

Omluveni:  K. Svobodová 

Zapsal:  R. Táborský, J. Bažil 

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

vyvěsit na webu ZP a ČSPS – splněno a vyvěšeno; 
− OCENĚNÍ – ocenění při životním jubileu MUDr. J.Nováka – předáno při MČR v Lipně n/V; 
− Stanovení pravidel pro PROVÁDĚNÍ ZMĚN TERMÍNŮ (posouvání termínů soutěží) při 

zrušení soutěží ZP – z. STK – viz. níže; 
− 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 - proběhlo, o seminář VR, delegátů a 

pořadatelů ČP DP nebyl zájem (pouze jediný klub); 
− SANITKY – návrh K. Svobodové přepracován podle původního rozhodnutí sekce a 

připraven k proplacení – do 20.10.2011. 
 
2) ROZHODČÍ 

− VS vzal na vědomí kladné hodnocení školení rozhodčích DP a ZP, školení se zúčastnilo 12 
lidí, lektoři M. Moravec a L. Nowaková, K. Svobodová se omluvila, kvalitní ubytování v 
internátě za velice příznivou cenu, vyškoleno 5 nových rozhodčích, 7 rozšíření kvalifikace. 

 
3) ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

− VS ukládá podvýboru ZP k dopracování rozdělení dotací za sezónu 2010/2011 do 1.11. – 
zodp. místopředseda ZP M. Moravec;  

− VS ukládá podvýboru ZP k dopracování návrh kritérií T. Prokopa a M. Moravce z května 
2011 na hodnocení soutěží ZP pro rozdělování dotací na sezónu 2011/2012 a další; 

− VS se v rámci své výkladové pravomoce usnesl, že náhradní nebo změněný termín musí být 
schválen STK nejpozději 30 dnů před konáním soutěže v tomto náhradním nebo změněném 
termínu; 

− VS vzala na vědomí rekordní účast, rekordní časy a rekordně teplou vodu na uplynulém 
MČR ZP ve Slavkově (v sobotu 16°C) a implikaci masové účasti na bodování ČP ZP (včetně 
důsledků nově povoleného hostování – jsme první sekce, která se s tím setkává); 

− VS v této souvislosti doporučuje podvýboru sekce ZP zvážení a zavedení sníženého 
bodovacího koeficientu pro vody např. nad 12°C nebo obdobnou úpravu bodování, která by 
omezila extrémní bodové zisky v teplé vodě; 

− VS v této souvislosti ukládá zástupci DZP ve VV opravit nesoulad formulace termínů 
hostování ve zveřejněném PŘ odst. 5.3 a přijatých omezení pro sekci DZP (viz. úkol 
Konference a následné rozhodnutí VV); 

− VS vzala na vědomí komentář T. Prokopa k uplynulému MČR ZP ve Slavkově a nabídku 
I.PKO na uspořádání příštího MČR ZP v roce 2012 v Praze; 



− VS ukládá zájemcům o pořádání MČR v sezóně 2012/2013 předložit VS nabídky na 
uspořádání do 15.11.; 

− VS ukládá podvýboru sekce vypracovat návrh změny SŘ ZP bod 11.1 „Startovní listina“ a 
reflektovat při tom rozdíl mezi seznamem přijatých, časovým harmonogramem a 
rozlosováním (nasazením) do jednotlivých rozplaveb při soutěži v bazénu; 

− VS se usnesl, že na všech závodech ZP musí být jmenována JURY, stejně jako v DP (SŘ DP), 
která musí být min. 3-členná (vždy lichý počet) ve složení delegát sekce nebo VR, 1 zástupce 
pořadatele a 1 a více zástupců oddílů; 

− VS se usnesla, že na MČR a případně i další významné závody bude jmenovat delegáta 
sekce; 

− V této souvislosti ukládá podsekci ZP k vypracování příslušný návrh změny SŘ. 
 
4) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

− VS vzal na vědomí zájem Radbůzy o uspořádání MČR DP 10km na Boleváku 5.7.2012, 
zájem SCPAP o uspořádání MČR DP 10km na Seči 30.6. a zájem Bohemians o uspořádání 
MČR na Slapech v termínu 25.-26.8. (nikoliv na Lipně) a stejně tak neochotu uspořádát MČR 
5km intervalovou metodou pro její neatraktivitu a náročnost (Radbůza, SCPAP) – vzhledem 
k neexistenci termínovky LEN a FINA (SP) není možné ještě termín a místo určit s ohledem 
na potřeby reprezentace ČR; 

− V této souvislosti VS požaduje nabídky na uspořádání MČR zaslat do 15.11., na základě 
kterých rozhodne o přidělení domácího šampionátu na příští schůzi VS; 

− VS vzal na vědomí nabídku místního sdružení na zařazení soutěže DP v Lipně n/V do 
rámcového sportovního programu spojeného s prezentací regionu a s příslibem peněžního 
příspěvku – v případě, že Lipno n/V se pořádat nebude (pořadatelská Bohemians preferuje 
Slapy), VS doporučuje postoupit nabídku na D. Vltavice jako místního pořadatele; 

− VS rozhodl, že zimní MČR v dálkovém plavání bude uspořádáno v Praze v březnu či dubnu 
dle volného termínu po jednání s bazénem v Podolí a pořadatelským oddílem Bohemians 
Praha – za termíny zodp. J. Bažil do 25.10.2011; 

− VS vzal na vědomí informaci o termínové listině DP na rok 2012 – většina termínů je již 
potvrzena, zbývá rozhodnout letní a zimní MČR. 

 
5) REPREZENTACE 

− VS vzal na vědomí hodnocení ME v Izraeli – dopadlo výborně, nejlepší výsledky od roku 
1993 – 2 medaile i další skvělá umístění; 

− Výbor sekce schvaluje návrh reprezentační komise na jmenování reprezentantů pro rok 
2012 dle platných kritérií následovně: 

- Reprezentace „A“: 
   - Jana Pechanová (2 medaile ME, 7. MS, 1. MČR 5km, 10km) 
   - Silvie Rybářová (9. MS 25km, 8. ME 25km, 1. MČR 20km) 
   - Libor Smolka (10. MS 25km) 
   - Jan Pošmourný (15. ME 10km, 1. MČR 5km) 
   - Rostislav Vítek (7. ME 25km, 1. MČR 10km, 20km) 

- Reprezentace „B“: neobsazeno 
- Reprezentace „C“: 

    - Lukáš Jachno (3. MČR 10km) 
   - Lenka Štěrbová (3. MČR 10km, 2. MČR 20km) 
   - Ján Kútnik (3. MČR 5km) 
   - Barbora Picková (3. MČR 5km, účast na ME) 



   - Michael Mrůzek (2. MČR 20km) 
   - Michal Flora (3. MČR 20km) 
   - Magda Okurková (3. MČR 20km) 
   - Karel Baloun (účast na ME)  

- Reprezentační družstvo juniorů: 
   - Lenka Štěrbová (MČR) 
   - Jana Zaplatílková (MČR) 
   - Vít Ingeduld (MČR) 
   - Jakub Tobiáš (MČR) 

− VS bere na vědomí, že projekt reprezentace pro rok 2012 bude dopracován po zveřejnění 
termínů LEN, které zatím nejsou k dispozici; 

− VS bere na vědomí výsledek Jany Pechanové (2.) na Great Scottish Swim a nadcházející start 
M. Kozubka na kyperském šampionátu.  

 
5) SCM 

− VS schvaluje navržené složení nového družstva SCM (viz. příloha); 
− VS ukládá J. Nalezenému pokusit se zajistit úvodní VT v Nymburce (leden/únor/2012); 
− VS ukládá J. Nalezenému umístit na web kritéria výběru do SCM; 
− VS navrhuje, aby na VT všichni účastníci platili vždy plnou výši spoluúčasti, bez ohledu na 

to, zda li se zúčastní celého VT; 
− VS doporučuje VV ke schválení prodloužení smlouvy s vedoucím trenérem SCM. 

 
6) PŘÍŠTÍ SCHŮZE se bude konat v na konci listopadu/začátku prosince – termín a místo 

budou upřesněny. 


