
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 
konané dne 22.11.2011 v Brně 

Přítomni:  Z. Tobiáš, M. Štěrba, M. Moravec, P. Mihola, R. Táborský, K. Svobodová 

Omluveni:  J. Bažil, T. Kocánek, J. Fichtl, J. Nalezený 

Zapsal:  R. Táborský 

1) KONTROLA ZÁPISU  
− SANITKY – návrh K. Svobodové přepracován podle původního rozhodnutí sekce a 

připraven k proplacení – do 20.10.2011 – úkol splněn – zaplaceny jak sanitky, tak příspěvky 
(dotace) za sezónu 2010/2011; 

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

− 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 – úkol 
trvá; 

− VS 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) – viz. zápis VV ČSPS ze dne 5.11.2011, bod 220/10: "VV bere na 
vědomí informaci p. Štěrby k nutnosti úpravy resp. doplnění přestupního řádu pro DZP v 
otázce stanovení začátků hostování. VV konstatuje, že tato záležitost musí být řešena 
úpravou řádů při Konferenci ČSPS 2012."; 

− 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 – úkol trvá; 

− Příprava požadavků ohledně bezpečnosti a zvýšených nároků na ni pro DP na r. 2012 
včetně pravomoce delegátů – z. Táborský – dlouhodobý úkol; 

2) ZIMNÍ PLAVÁNÍ 
− VS vzal na vědomí námitku České otužilecké unie (V. Komárek) proti rozpisu Memoriála A. 

Nikodéma a jednomyslně ji zamítl s tím, že z jazykového i logického výkladu poslední věty 
nově vloženého odstavce 2.7. SŘ („Pokud je na delších tratích vyhlášena sportovní soutěž 
s bonifikací za pořadí, jsou organizátoři povinni uspořádat sportovní soutěž i na trati 500 m, 
jestliže na této trati plavou dorostenci.“) vyplývá, že toto ustanovení je možné použít pouze 
v případě, že tato trať je vůbec vypsána, a pokud vypsána není, ustanovení použít nelze. Ve 
své výkladové pravomoci výbor sekce dále své rozhodnutí odůvodňuje tím, že záměrem 
ustanovení nebylo nutit žádného pořadatele k vypisování tratě a uspořádání soutěže na ní; 

− VS přidělil na základě předložených nabídek na uspořádání MČR ZP v prsařském způsobu 
toto mistrovství pro sezónu 2012/2013 I.PKO do Prahy v jím navrženém termínu 16.12.2012. 
Nicméně, VS doporučuje vhodnější březnový (2013) termín kvůli termínové kolizi s tradiční 
propagační akcí ZP (Shengen) a žádá I.PKO o jeho zvážení. I pro další ročníky VS trvá na 
jiném termínu pro tuto soutěž, která nebude kolidovat s jinými termíny; 

− VS bere na vědomí zachování soutěže ve Slavkově a souhlasí s vyhodnocením duatlonu 
jako součtu soutěží ve Slavkově + MČR prsa v Praze; 

− VS doporučuje do termínovky pouze jednodenní trvání soutěží (Slavkov, plánovaná Praha); 
− VS jmenuje M. Svobodu jako delegáta výboru sekce pro MČR ZP v Brně dne 11.2.2012, 

náhradník Z. Tobiáš; 



− Na základě zápisu ze schůze VS z 11.10.2011 VS zdůrazňuje pořadatelům soutěží ZP 
povinnost ustanovit 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, a její zveřejnění před závodem a uvedení ve výsledkové listině; 

− VS ukládá podsekci ZP v souvislosti se svým usnesením na minulé schůzi o jmenování 
delegátů sekce na MČR vypracovat příslušný návrh změny SŘ;  

− VS vzala na vědomí „rošády“ a „početní kalkuly“ při přehlašování jednotlivců (a družstev) 
na soutěži ZP (Laguna) a diskutovala možná řešení – diskuze probíhá, změny jsou průběžně 
navrhovány (VH zamítla), hledají se další řešení. 

3) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 
− VS rozhodl o uspořádání zimního MČR DP v Praze – Podolí v neděli 15.4.2012; 
− VS rozhodl na základe přijatých nabídek o uspořádání MČR DP 10km v Plzni (Bolevák – 

RPl) a uspořádání MČR DP 5 (intervalově) a 20/25km v Lipně n/V (SlPl+Boh) v souvislosti 
s nabídkou místního sdružení na zařazení soutěže DP v Lipně n/V do rámcového 
sportovního programu spojeného s prezentací regionu a s příslibem peněžního příspěvku; 

− VS schválil znovuzařazení Ceny Krnovska do ČP 2012 (pouze soutěž jednolitvců) jako 
Superfinále pro prvních 25 mužů a 25 žen pořadí ČP 2012 a 8 dalších pořadatelem 
vybraných a pozvaných plavců; 

− VS vzal na vědomí a vítá zájem p. Nováka (TJ Doksy) o znovuspořádání DP závodu na 
Máchově jezeře (po více než 20 letech) – řeší Táborský; 

− VS vzal na vědomí informaci o termínové kolizi DP soutěže v Brně s bazénovým MČR 
dorostu – organizátoři na termínu trvají, tato kolize se pravidelně opakuje (Brno, Plumlov, 
Mělice apod.) a přestože není ideální, termín v Brně není možné posunout kvůli 
jachtařským závodům a závodům dračích lodí a jiný termín není v termínovce v tradičním 
brněnském termínu k dispozici. VS doporučuje vynaložit veškeré úsilí o nalezení řešení 
(např. výměna s již odsouhlasenými Mělicemi apod.). Pokud se nevyřeší, VS potvrzuje 
původní termín bez ohledu na dorostenecké MČR; 

− VS schvaluje předloženou termínovou listinu DP 2012 s vyjímkou termínu Mácháče (bude 
upřesněno), Brna a Mělic; 

− VS ukládá STK vypracování STD DP 2012 do XII.2011. 

4) REPREZENTACE 
− VS vzal na vědomí informaci reprezentační komise o přípravě projektu reprezentace DP pro 

příští sezonu; 
− VS rozhodl o kvalifikačních kritériích pro ME, MEJ a MSJ: 

- pro ME jsou automaticky na své tratě nominování reprezentanti „A“, na 
zbývající místa budou nominováni závodníci dle výsledků MČR Bolevák a 
Lipno (vzhledem k zatím neurčenému termínu a místu konání ME může být 
MCR Lipno nahrazeno jiným závodem); 

- u juniorů je nutné nově přihlédnout i k výkonnosti na 10km kvůli závodům 
na 7.5km (jak nové MSJ, tak nově i MEJ) 

- pro juniory – dvoukolový systém: kvalifikační limity na 800/1500/5000VZ 
(1.kolo) a kvalifikační závod (2.kolo – ČP, EP, SP), který bude určen až 
s ohledem na místo konání MEJ (zatím není určeno – pravděpodobně 
v červenci v Kocaeli v Turecku); 

− VS ukládá členům reprezentace (i juniorské) povinný start na MČR v Praze, v Plzni na 
Boleváku a v Lipně n/V; 

− VS diskutoval otázku znovuotevření OH kvalifikace pro její druhé kolo v Portugalsku 
(Setubal).  



5) HOSPODAŘENÍ 
− VS schvaluje proplacení faktury za doménu plavani.info na příštích 10 let (finanční a 

administrativní úspora); 
− VS schvaluje odměnu za vytvoření nové databáze průběžného bodování ČP DP (vývoj a 

testování aplikace, kompatibilita s databází ČSPS, vizualizace, fotografie plavců a loga 
družstev, propojení s webem dálkového plavání – nejedná se o odměnu za webové stránky 
ani archiv výsledků) - zodp. Táborský; 

− VS schvaluje předložený návrh dotací pořadatelům DP za rok 2011 odrážející parametry 
bezpečnosti, počtu startujících, počtu startujících žáků, délky tratí, závodů a účasti 
veřejnosti, pořadatelského zabezpečení, úrovně soutěže žáků, rozhodčích, cen, společenské 
úrovně a medializace (promo) – zodp. Tobiáš; 

− VS schvaluje vyplacení základního příspěvku rovněž 24-hodinovce v Jaroměři nezařazené 
do ČP – zodp. Tobiáš; 

6) SCM 
− VS odsouhlasila předložený plán činnosti SCM DP v roce 2012 včetně složení nového 

družstva SCM s podmínkou dořešení nejstarší kategorie po vyjádření MŠMT (příloha). 

6) PŘÍŠTÍ SCHŮZE se bude konat podle potřeby – termín a místo budou upřesněny. 

7) PŘÍLOHY 
1) Plán činnost SCM DP 2012 
2) Termínovka DP 2012 (nejsou schválené červnové termíny vyjma Tovačova) 
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