
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 

konané dne 22.11.2012 v Brně 

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

Omluveni: R.Táborský, T.Kocánek, J.Fichtl 

Zapsal:  J.Bažil 

1) VALNÁ HROMADA oddílů dálkového a zimního plavání 2012 

- sobota 8. září 2012 od 9.00 hod 

- Mělice – resp. Přelouč 

- nalezením místa a organizací pověřuje VS Michala Štěrbu 

- po upřesnění  rozeslat pozvánku (program: zahájení, zpráva o činnosti a hospodaření,  

  úpravy SŘ a bodování DP, úpravy SŘ a bodování ZP, kritéria pro hodnocení úrovně soutěží    

  DP a ZP, usnesení, oběd)  

- připomínky a podněty k DP zaslat do 15.8. R.Táborkému 

- připomínky a podněty k ZP zaslat do 15.8. M.Moravcovi 

- řízení VH – M.Štěrba 

 

2) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

- REKORDY – VS schvaluje proplacení odměny za překonání dorosteneckého rekordu  

  J.Mickovi za 5km při ZMČR v Podolí 

- MČR – 10km Bolevecký rybník, 5,25km Lipno – přípravy obou mistrovských soutěží  

  probíhají,  Plzeň – řeší se odstranění vodní trávy, Lipno – zařazeny soutěže pro veřejnost  

  v rámci v rámci Letního sportovního festivalu pod záštitou Czechtourismu .  

- MČR žactva  -  Hlučín – kontaktovat pořadatele a ověřit stav příprav – M.Štěrba 

- ČP výkleky  ZRUŠEN – z důvodu výrazného zhoršení kvality vody i podmínek pro uspořádání  

  se  nebudou konat 

- ČP Jablonec – snížen stav vody v přehradě na celé léto, nejistá kvalita vody. VS schvaluje  

  pořadateli možnost závod nejpozději 14 dní před datem konání zrušit 

- HOSTOVÁNÍ – VS potvrzuje rozhodnutí STK DP – NESOUHLAS s hostováním: 

  do Boh – Luťanský (USK), Bergmann, Bright, Břinda, Čadil, Červený, Formánek, Haan,  

  Havlíková, Hess, Houžvička, Chmela, Jireš, Klinek, Kolář, Kosař, Landa, Lichá, Lichý, Podlaha,  

  Pokorná, Prokop, Prokopová, Štěpán, Štočková, Tlamicha, Ulwer, Valenta, Zima, Židlík, 

  (všichni I.PKO)   

  do KomBr – Kouřilová, Moravec, Frank, Čudanová, Pacáková, Mihola, Váně, Kouřil, Suchopa,  

  Tlamková (všichni FIDES) 

  Zdůvodnění: VS stanovil svým rozhodnutím v červnu 2011, že hostování pro DP sezónu musí  

  být podáno do 30.4. a pro zimní sezónu do 30.9. / VS doporučuje tuto informaci o termínech  

  uvést v STD / 

 

 

 

 

 



3) ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

- VS vyslechl informaci M.Moravce a P.Miholy o uplynulé sezóně ZP 

  - vítězem ČP se po 10 stal FIDES Brno 

  - soutěží ČP se zúčastnilo přes 550 závodníků 

  - pozitivní vliv hostování na zvýšení počtu startujících 

  - z nárůstu počtu účastníků vyplynula nutnost úpravy bodování, shoda STK , návrh  

     STK vyplývá z podnětů od účastníků soutěží.  

    Připravit a projednat na VH – zodpovídá P.Mihola, M.Moravec 

- Vyúčtování ZMČR – předloží  M.Moravec, P.Mihola členům VS 

 

4) REPREZENTACE 

- SP Mexico - J.Nalezený informoval o závodech SP v Mexicu, 1.místo Jany Pechanové  

- Kvalifikace OH – Setubal – závodu se zúčastní R.Vítek, J.Pošmourný, Vedoucí Tobiáš,  

  Táborský 

- Mistrovství Evropy:   

  - kvalifikovaní (repre.A):  J.Pechanová, S.Rybářová, E.Vítek, J.Pošmourný,  L.Smolka 

  - do počtu tří závodníků v disciplíně se mohou kvalifikovat další závodníci na MČR 

    (10km – Plzeň, 5 + 25km Lipno) 

  - závěrečná příprava – týden před MČR na Lipně ve Strakonicích – zodp. J.Nalezený 

- Světový pohár: 

  - Capri – Neapol: pozvání obdrželi R.Vítek, S.Rybářová , v případe, že R.Vítek účast  

    odmítne, náhradník L.Smolka na vlastní náklady (možno čerpat schválený příspěvek  

    sekce pro reprezentanta A) 

   - Šabac – pozvání obdrželi: S.Rybářová, L.Štěrbová, R.Vítek, L.Smolka, 

      vedoucí  M.Štěrba 

   - za výpravu zodpovídá a účast dalších závodníků řeší M.Štěrba 

- Mistrovství Evropy juniorů:    po nom ,.závodě a splnění limitů  VS schvaluje účast:                     

J.Tobiáš, V.Ingeduld, L.Štěrbová, D.Hovorková  - s podmínkou  

     prokázání výkonnosti na dalších závodech na otevřené vodě 

  - vedoucí M.Štěrba + J.Ficht nebo M.Moravec 

  - financování: vedoucí na náklady ČSPS, závodníci s 50% spoluúčastí 

- Mistrovství světa juniorů 

  - první část kvalifikace (limit na ZMČR) mají splněný J.Tobiáš, V.Ingeduld, J.Micka,  

    L.Štěrbová, D.Hovorková 

  - účastnici MSJ budou určeni na základě výsledků ze závodu na Mělicích (první 2), 

    za předpokladu prokázání odpovídající výkonnosti. 

  - financování: bude dořešeno dle vývoje finanční situace ČSPS 

- EP Turecko 

  - dle projektu byli na základě výsledků MČR nominování:  - kontrolní start pro záv. Na MEJ    

M.Štěrbová, D.Hovorková,  

    V.Ingeduld, J.Tobiáš (omluva – nezúčastní se), náhradník J.Kútnik vlastní náklady 

 

5) SCM 

- proběhly 3 VT – Plzeň, Nymburk, Strakonice 

- ve Strakonicích účast 18 účastníků 



- další VT 11.-15.6. v Brně, trénink bazén + přehrada 

- SCM 2012/2013 – stejná kritéria pro  zařazení jako v předchozí sezóně 

- VS schvaluje  J.Nalezeného jako vedoucího trenéra i pro další období 

   

6) RŮZNÉ 

- VS schválil žádost P.Miholy o proplacení letenky na SP do Brazilie,bude řešeno příspěvkem  

- VS rozhodl o vypsání výběrového řízení na místo reprezentačního trenéra dálkového plavání  

    - termín 30.9. vypsat kritera a vyvěsit na web Táborský 

- první závod ČP 2012 – Máchovo jezero – nová lokalita, krásné prostředí, perfektní  

  organizace, pro příští sezónu příslib ještě lepšího zázemí právě rekonstruovaného   

  sousedního hotelu. 

- defibrilátor – ČSPS obdržel na nákup finanční investiční prostředky od MŠMT ve výši  

  65 000,- Kč. Odpovídající přístroj vybral MUDr.J.Fichtl. Nákup bude proveden v co nejkratší  

  době.   zodp.J.Bažil 

  - pro letní sezonu bude přepravován spolu s časomírou zodp.J.Bažil 

  - pro zimní sezonu bude upřesněno před jejím zahájením 

- KPSP Kometa Brno věnoval pro potřeby DP (časomíra, tech.zabezp.) kvalitní stanový  

  přístřešek od fy. inSPORTline 

- pro potřeby soutěží DP byl zakoupen nový megafon a startovní pistole 

 

7) PŘÍŠTÍ SCHŮZE  

- se bude konat při MČR na Lipně  

 

8) PŘÍLOHY 

- přehled delegátů sekce a VR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Delegáti a VR na závody ČP 2012 

 

       Delegát    VR 

26.5.  Máchovo jezero  R.Táborský   M.Kindl 

  2.6.  Tovačov   P.Mihola 

9.–10.6.  Mělice    J.Nalezený   M.Kindl 

16.6.  Brno    Z.Tobiáš 

30.6.  Seč    M.Štěrba    M.Kindl 

  5.7.  Plzeň – Bolevák   T.Kocánek 

  6.7.  Ejpovice   R.Táborský (J.Kozubek)   M.Kindl 

  7.7.  Slapy     M.Moravec    L.Imryšek 

15.7.  Praha     Z.Tobiáš    L.Imryšek 

21.-22.7.  Hlučín     M.Štěrba 

28.-29.7.  D.Vltavice   J.Kozubek    M.Kindl 

  4.8.  Jablonec    J.Bažil      

11.8.  Chomutov    J.Kozubek   Neumann 

12.8.  Veselí n.L.    R.Táborský    M.Kindl 

17.8.  Šífry     K.Svobodová 

18.8.  Havířov     

25.-26.8.  Lipno     Z.Tobiáš    L.Imryšek 

  1.9.  Pastviny    Z.Tobiáš 

  8.9.  Mělice       K.Svobodová    M.Kindl 


