
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 

konané dne 16.2.2013 v Praze 

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) KONTROLA ZÁPISU 

– defibrilátor  – umístěn u M.Moravce, který za něj zodpovídá a vozí jej na soutěže ZP 

    – pro letní soutěže bude zodpovědnou osobou J.Bažil 

    – proškolení  si M.Moravec pro sebe a ještě jednoho člověka ze ZP domluví  

       s VZS Brno, zaškolení pro J.Bažila a ještě jenu osobu pro letní soutěže bude  

       vyřešeno v rámci bezplatného školení poskytovaného dodavatelem 

    – VS DZP souhlasí se zapůjčením VZS Brno za účelem školení    

    – doplnění spotřebního materiálu zajistí M.Moravec ve spolupráci s VZS Brno 

- STD 2013   - STD jsou připraveny do tisku 

   - do STD jsou zařazeny všechny změny schválené valnou hromadou 2012 

   - VS vyjádřil výhrady k opožděnému vydání a dohodl se na tom, že chce  

     pro rok 2014 zachovat roční princip a vydat STD 2014 před koncem roku  

      2013 

   - Bezpečnostní pravidla  a povinnosti a pravomoci delegátů STD neobsahují.  

      VS musí tuto problematiku ještě projednat a některé části předložit VH ke  

      schválení.  Bezpečnostní pravidla budou vydána samostatně. 

2) ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

- M.Moravec a P.Mihola informovali VS o probíhajících soutěžích 

- Konstatovali nárůst počtu účastníků na všech soutěžích, na soutěžích v Praze a v Brně 

nadprůměrná účast – přes 200 účastníků, u ostatních přes 100 účastníků. 

- celkovou prestiž výrazně zvyšuje soutěžní charakter, narůstá i počet „otužilců“ 

- MČR Brno – bezproblémový průběh, rekordní účast, kvalitní úroveň. VS schválil proplacení 

nákladů ve výši cca 17.000,- Kč na technické uspořádání 

- MČR Praha, prsa – VS předběžně schvaluje proplacení nákladů na uspořádání, ale až po 

předložení vyúčtování a schválení VS DP 

- uzavřeny smlouvy o technickém zajištění MČR s FIDES a I.PKO 

- příprava TL 2013/2014 – vypsat výběrové řízení na pořadatele Mistrovství ČR , volný 

způsob na volné vodě a MČR prsa na bazéně, zodpovídá M.Moravec a P.Mihola , na příští 

schůzi předloží podmínky výběrového řízení 

3) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

- VS rozhodl zvážit změnu systému vyhlašování ČP v DP od sezóny 2014. Zodpovídá 

M.Štěrba 

- uzavřít smlouvy s pořadateli  ZMČR Praha – Podolí a na všechna LMČR. Zodpovídá J.Bažil 

4) SCM 

- připraven a zveřejněn plán přípravy a seznam členů SCM DP pro rok 2014 

- probíhá VT Nymburk  25.2 – 3.3. 2013, účastní se 21 závodníků. Druhé VT se uskuteční  

1.-7.4. v Plzni 



- VS DZP schvaluje výrobu 40ks triček pro členy SCM 

- VS DZP ukládá p. J.Nalezenému a M.Štěrbovi zvážit a případně zaktualizovat nominační 

kritéria SCM 

5) REPREZENTACE 

-  VS DZP bere na vědomí projekt reprezentace , který připravil nový reprezentační trenér 

R.Vítek po konzultacích s repre.komisí  DP (Z.Tobiáš, M.Štěrba, R.Táborský) a schválil jej 

VV ČSPS 

- Proběhlo VT  reprezentace v Pardubicích (26.1 – 1.2.) za účasti 6 závodníků (Rybářová, 

Štěrbová, Pošmourný, Kútnik, Ingeduld, Kozubek) a 2 vedoucích (Vítek, Radina – masér) 

- VS DZP ukládá reprezentantů kat. A (Rybářová, Smolka) vyčerpat příspěvky na přípravu 

nejpozději do MS 

- Grand Prix Santa Fe – 57 km - Sylvie Rybářová 2.místo, Libor Smolka 10. Místo 

6) HOSPODAŘENÍ 

- rozpočet  2012 přečerpán cca o 40.000,- Kč 

- rozpočet 2013 – zatím nejsou přesně známy zdroje od MŠMT. Předpoklad rozpočtu sekce 

DZP cca v úrovni roku 2012 

- VS DZP schvaluje zakoupení notebooku pro potřeby STK ZP M.Moravce. Návrh předloží 

P.Mihola 

- VS DZP souhlasí s proplacením nedoplatků z roku 2012 – odměna za rekord Kozubek, 

odměna za úpravy databáze statistiky DP 

7) RŮZNÉ   

- ZMČR DP masters – proběhlo 10.2. ve Vysokém Mýtě , účast: 1km – 10 mužů a 1 žena, 

3km – 29 mužů a 10 žen 

- VS DZP rozhodla a uspořádání semináře pro VR, delegáty  a pořadatele ČP DP 2013. Obsah 

semináře zejména bezpečnostní a technická pravidla. Uskutečnit by se měl před zahájení 

sezóny (květen), nejpozději při závodě v Mělicích. Zodpovídá R.Táborský a M.Moravec 

 

 

 

 

   

 

  


