
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 

konané dne 30.4.2013 v Praze 

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

J.Nalezený, R.Vítek 

Omluveni: T.Kocánek 

Nepřítomni:  J.Fichtl 

Zapsal:  J.Bažil 

1) KONTROLA ZÁPISU 

-  DEFIBRILÁTOR -  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 

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

                            -předa defibr. Tobiašovi-bažil 

- STD 2013   - STD jsou vytištěny, distribuce proběhla na ZMČR Podolí, při soutěžích ZP a  

     poštou 

- BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

    - z podkladů FINA zpracoval Radek Táborský,  úkol: rozeslat členům VSDZP,   

    k prostudování a k připomínkám, tak aby je bylo možné připravit pro VH 

- POVINNOSTI DELEGÁTA 

    - v obecné rovině jsou definovány v STD, případné posílení pravomocí a jejich  

    rozdělení s VR bude VSDZP ještě projednáno , počkáme ještě po Kongresu  

     FINA 

 

2) ZIMNNÍ PLAVÁNÍ 

- M.Moravec  zhodnotil uplynulou sezonu jako úspěšnou a konstatoval výrazné zkvalitnění 

úrovně soutěží, výkonnostní vzrůst , nárůst počtu soutěžících a konstatoval, že změna 

bodování přinesla celkové zklidnění situace 

- MČR Prsa v Praze – celková spokojenost, vysoká organizační úroveň, záštita primátora 

             finanční náklady pro sekci DZP  0,-Kč (náklady nesl pořádající I.PKO) 

- MČR Brno – vyúčtováno 

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

způsob na volné vodě a MČR prsa na bazéně, zodpovídá P.Mihola  - osloví  Prahu (I.PKO),  

Slavkov (FIDES), Plzeň (KSOPl) 

- P.Mihola informoval o uvažované změně rozpisu soutěže ve Slavkově – v případě že 

nebude jako MCR prsa, program bude zkrácen na jeden den a tratě budou prodlouženy na 

1km a změněny na volný způsob 

-  

3) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

- VS rozhodl zvážit a změnu systém vyhlašování ČP v DP od sezóny 2014. Na poslední akci 

sezony. Zodpovídá M.Štěrba – úkol trvá 

- uzavřít smlouvy s pořadateli  MČR Bolevák, Mělice, Lipno  Zodpovídá J.Bažil 



- Nové závody mimo STD a ČP – Červený kostelec – Brodský rybník – 5.7. 

     - Ústí – Ďěčín – 25km 

4) SCM 

- Vedoucí trenér informoval o proběhlých VT SCM v Plzni a Nymburce 

- Připraveno VT ve Strakonicích 

- VS DZP schvaluje výrobu 40ks triček pro členy SCM, ale až po zhodnocení  finanční situace 

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

kritéria SCM, posun věkový a zapojení okolo 16-18 roku 

5) REPREZENTACE 

- ME v DP pro rok 2013 zrušeno 

- MEJ 26.-28.7. – základní kvalifikační limit při ZMČR splnili: Baumrt,Novoveský , 

-  Micka, Tobiáš, Benešová,  Micka se letos soutěží DP nezúčastní, Benešová účast zvažuje 

vzhledem k MSJ plavání , předpokladpo Mělicích se nominace uzavře, ved.Tobiáš + další 

dle počtu účastníků/Fichtl/ 

- MS Barcelona19.-28.7. 

 - trenéři – Vítek, Táborský/+ FINA kongres/,předp.Smolka I./  

- závodníci – repre A:  Rybářová, Smolka oba 25km  

  - na nomin.závodě splnili 1.část :Pošmourný/5+ 10km/ Štěrbová/10km/ 

- dále pro nominaci přicházejí v úvahu Kútnik, Baloun, Ingeduld, Picková, proto repre trenér 

   připravil/i vzhledem ke zrušenému ME/ kontrolní start na 5km při VT ve Strakonicích , ve  

   středu 15.5. , rozhodčí Bažil. Protože druhá část kvalifikace  pro MS v Barceloně /MČR  

   Plzeň/ proběhne až po přihláškách ,bylo rozhodnuto,že dalším  nominačním  závodem pro  

  adepty se stane 22.6. EP Balaton 

 -VS DZP pak navrhne  nominaci na MS. 

- SU Kazaň 8.-18.7. 

-  Rybářová, Pošmourný, trenér Vítek 

- GP 

- Magog          Rybářová, Smolka 

- Ochrid Rybářová, Smolka – VS DZP souhlasí pouze s účastí reprezentantů A/termín  

   MČR Lipno/ 

- Capri. Rybářová, Smolka 

- EP 

- Israel Kútnik , Pošmourný, ved. Kútniková, bez nákladů sekce DZP 

- Balaton pozvat všechny reprezentanty, zodp. R.Vítek – nominace na MS 

    vedoucí Vítek, Štěrba, 

    náklady hradí sekce DZZP 

- Navia Kútnik, Štěrbová 

- Hamburk účast pouze pro kvalifikované 

6) HOSPODAŘENÍ 

- 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 

M.Moravec 

- VS DZP schvaluje proplacení odměn za rekordy při ZMČR v Podolí – Micka 4000,-Kč , 

Benešová 2000,-Kč  



- VS DZP souhlasí s úhradou cestovních nákladů delegátů na soutěže ČP 2013       

z prostředků sekce DZP 

 

7) RŮZNÉ   

- DELEGÁTI - VS DZP rozhodl, že pro bazénové závody nebude stanovovat delegáta, je 

postačující VR a JURY, delegáti pro venkovní soutěže – viz příloha 

- KONGRES FINA  -  VS DZP schvaluje za delegáta Radka Táborského a zároveň jej navrhuje 

jako kandidáta na člena komise OWS FINA 

- VH 2013 – uskuteční  se 15.9.2013 dopoledne v SC Nymburk nebo v SC Brandýs n.L. kde 

bude 13.-14.9.2013 seminář plaveckých trenérů a 15.9. odpoledne konference ČSPS 

- SEMINÁŘ pořadatelů a rozhodčích DP – uskuteční se při MČR na Lipně , v sobotu večer 

v hotelu LANOVKA – program: zejména změny v pravidlech schválené kongresem FINA a 

bezpečnostní pravidla z.Táborský- Moravec 

 

 

Příští schůze VS DZP se uskuteční 25.6. v Praze na Strahově od 13.hod 

(zahájení obědem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELEGÁTI VS DZP PRO SOUTĚŽE ČP 2013 

KVĚTEN 

25. Doksy Mácháč 2013  R.Táborský 

  

ČERVEN 

1. Tovačov Tovačovský maratón K.Svobodová 

  8. – 9.  Mělice MČR 5 km, O pohár L.Jelínkové  R.Vítek 

15.  Dalešice    K.Svobodová  

22.  Brno Brněnský maratón  M.Moravec  

29.  Strakonice Strakonický maratón   

 

ČERVENEC 

 

  5.  Plzeň – Bolevák  MČR 10km, Mem.MUDr J.Fichtla  M.Štěrba 

  6.  Ejpovice  MČR Team Event, Ejp.Devítka  P.Bukal 

  7.  Slapy  Slapský maratón  J.Bažil  

13.  Seč  Mem.M.Kroufka      J.Nalezený  

14.  Praha  O pohár Vltavy  J.Nalezený 

20. – 21.  Hlučín  MČR žactva  M.Štěrba 

27.  Jablonec OSTYLE Cup  J.Bažil  

 

SRPEN 

  3. -  4.   Dolní Vltavice O pohár starosty  bude určeno 

10.  Chomutov Okolo Kamencového jezera bude určeno 

11.  Veselí n.L.  Veselská hodinovka  bude určeno 

17.  Havířov  O pohár města Havířova  bude určeno 

24. – 25.  Lipno MČR  Z.Tobiáš 

31.  Pastviny Pastvinský maratón  bude určeno 

ZÁŘÍ 

 7.           Oplatil   Podzimní rožeň               bude určeno  


