
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 

konané dne 24.8.2013 na Lipně 

Přítomni: Z.Tobiáš, M.Štěrba, J.Bažil, K.Svobodová, J.Nalezený, , R.Vítek, T.Kocánek, 

M.Moravec, P.Mihola 

Omluveni: J.Fichtl, R.Táborský , , 

Zapsal:  K.Svobodová, J.Bažil ,Tobiáš 

1) KONTROLA ZÁPISU 

-    Defibrilátor -  předaní  defibr. před zahájením sezóny ZP – Mihola v Praze od bažila 

  Při soutěžích ZP jej bude mít na starosti opět M.Moravec 

- Bezpečnostní pravidla  

- dopracovat manuál pro pořadatele a rozhodčí – Moravec, Táborský, Bažil, 

 bude vyvěšeno  na web – R.Táborský 

- Notebook pro STK ZP , úkol trvá – vyřeší P.Mihola, T.Kocánek, M.Moravec do 30.9. 

- Zápis schválen 

  

2) ZIMNNÍ PLAVÁNÍ 

- příprava TL 2013/2014 probíhá  

- na návrh STK ZP – VS DZP schvaluje pořadatelství MČR ZP – volný způsob Brno – FIDES 

(další kandidát byl Náchod), prsa – Praha – Podolí – I.PKO (další kandidát byl Slavkov – 

FIDES) 

- Inko o Punkvě, hodně žadatelů, příští rok  možná zavřeno, možnost 2 denní akce Mihola 

 

 

3) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

- VS DZP potvrzuje již emailově schválenou změnu rozpisu MČR Lipno – štafety – uvolnění 

pro kategorii masters 

- VS DZP schvaluje úpravu bodování štafet a Team Eventu pro ČP na MČR – ve stejné výši 

bez diferenciace 

- VS DZP schvaluje rozhodnutí STK DP – povolení startu M.Maříkové roč.2003 na MČR 

žactva přes pozdní přihlášku 

- VS DZP bere na vědomí zprávy delegátů, pokud zpráva nebyla dodána, nemůže být 

delegátovy proplaceno cestovné 

- smlouvy s pořadateli  MČR Bolevák, Mělice, Lipno  - podepsány 

- VS DZP schvaluje výrobu kvalitních diplomů (pamětních listů) za umístění v ČP, za 

překonání rekordů – zodpovídá Táborský 

- VS DZP bere na vědomí zřízení tisku diplomu za umístění na MČR a ČP z databáze na webu 

DP 

- VS DZP bere na vědomí zprovoznění databáze výsledků ČP zpětně až do roku 2002, dále se 

pracuje na letech 2001-1999, startech na MS, ME, OH a LaManche 

- VS DZP schvaluje odměnu (pro brigádníka) za zpracování (přepis) výsledků roku 1998 

z papírové podoby 

- Vyhlášení vítězů ČP DP 2014 – hledat nové místo – zodp.  Štěrba 



- VS DZP bere na vědomí zrušení závodu na Kamencovém jezeře z důvodu malého počtu 

přihlášených 

- Příprava STD DP - do 30.9. vyzvat pořadatele k sestavení rozpisů na příští rok – Táborský 

- Delegáti: Pastviny  – Tobiáš 

  Oplatil - Moravec 

- VS DZP  blahopřeje  a bere na vědomí úspěšný  pokus  překonání kanálu  

- La Manche  v  podání Anety Lokajové  

- Dopracovat oficielní informace z kongresu FINA v Barceloně/horní teplota vody../pro VH 

pak připravit a zveřejnit  na webu soubor  změn SŘ, úpravy  textu  pravidel apod.  

-  

   

4) SCM 

- VS DZP – požadavek na VV ČSPS vypsat výběrové řízení na vedoucího trenéra SCM 

- VS DZP navrhuje odpovědnému trenérovi pořádat VT zejména v letním období, kdy není 

příprava závodníků zcela zajišťována kluby. Dalším důvody jsou problémy 

s uvolňováním ze škol. 

 

5) REPREZENTACE 

- VS DZP projednal a  bere na vědomí hodnocení MS Barcelona 19.-28.7./Vitek/  

-  MEJ Kocaeli 26.-28.7./Tobiáš/včetně zpráv z přípravy v červenci. 

na MS nejúspěšnější J.Pošmourný, na MEJ M.Kozubek 

- Hodnocení SU Kazaň 8.-18.7. – doplní P.Ryškovi    R.Vítek za DP 

 

- GP 

  - Magog        S.Rybářová - 2.místo 

 

- SP 

  - Ochrid     Rybářová, Smolka  

  - Capri     Rybářová, Smolka 

 - , Hong Kong  Pošmourný, Picková, Kútnik, 

Vedoucí Vitek,schválen příspěvek na SP HKG J.Pošmournému /na zakl. MS/-letenky pořadatel 

hradí pobyt 1+1ostatní na jiné náklady 

 

 

- EP 

  - Turecko  Ingeduld, Kozubek 

  - Navia  Ingeduld  

  - Horn  Ingeduld , Kútnik, Picková 

  - Hamburk  účast pouze pro kvalifikované 

VS diskutoval letošní naší účast na EP,doporučení v příštím roce- nominovat  závodníky na 

základě kriterií a rovněž projednávat ostatní doprovod. 

Uhradit pobyt náklady V.Ingeduldovi  v Turecky- působil i jako doprovod MEJ 

Rozhodnuto  proplatit  náklady  na finále EP –účastníkům ,kteří si to vybojovali + 

doprovod/cesta,pobyt/ 

Ostatní náklady účastníci EP Navia  doplatit/Picková,Ingeduld,Kútnik,Baumrt/   z.Tippmann 



 

- MZ Šabac  3.8. 

pozvání pro 2 + 2 + vedoucí na náklady pořadatele, nabídnout dalším nereprezentantům 

dle ČP, zodpovídá M.Štěrba + zpráva  z akce 

 

6) HOSPODAŘENÍ 

- Oddílům je z programu V MŠMT   opět poskytnut příspěvek na činnost dle obdobných 

kritérií jako v roce 2012. Realizace probíhá 

- Odměny za umístění na všech MČR budou vyplaceny po  Lipně – Z.Tobiáš,  

- VS DZP schvaluje odměny ne výši 3000,-/2000,-/1000,- za 1.2.3. místo 

- Kontrola obdržených dotací oddílů : u ZP porovnat s podkladem za soutěže 2013/+sanitky/   

připraví M. Moravec u DP dle  podkladů  R. Táborského po skončení sezony 

Případné nesrovnalosti budou  upraveny  na základě jejich podkladů a doplaceny 

 

7/Různé  VH 2013 – uskuteční  se 15.9.2013 dopoledne v  SC Brandýs n.L. 

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

- Řízení VH – M.Moravec 

- Zpráva o činnosti – Z.Tobiáš. 

- STK ZP – P.Mihola 

- STK DP – R.Táborský 

 

- rozeslat pozvánku emailem – zodpovídá J.Bažil 

 

 

 

 

   

 

  


