
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 

konané dne 3.4.2014 v Praze 

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

J.Nalezený, T.Kocánek 

Zapsal:  J.Bažil  

1) KONTROLA ZÁPISU 

-     Bezpečnostní pravidla – MANUÁL DP 

- dopracovat manuál pro pořadatele a rozhodčí týkající se zejména bepečnosti, termín do 

zahájení sezóny DP 2014.  

  - rozeslat emailmem základní informace a upozornění na bezpečnostní pravidla  Táborský 

- Diplomy za překonání rekordu DP, úkol trvá, dle vyjádření by měly být k dispozici na ZMČR DP 

na 10km v květnu v Plzni. VSDZP schvaluje jejich vydání i zpětně za rekordy překonané 

v minulosti.  

- Doplatky spoluúčasti na SP 2013 PICKOVÁ - UHRAZENO 

 

2) ZIMNNÍ PLAVÁNÍ 

- V souladu s úpravou SŘ ZP schválenou VH 2013 byly vyrobeny 4ks  putovních pohárů pro 

vítěze ČP ZP (ženy, muži, družstva) a byly opatřeny štítky se jmény vítězů od sezóny 

1990/1991 

- Vyhlášení vítězů ČP ZP 203/2014 proběhne na poslední soutěži sezóny v Nové Pace 3.4.2014 

- Sezóna 2013/2014 byla zahájena závody na Punkvě a proběhla bez větších závad. Na 

některých soutěžích byly drobné problémy s vyměřením tratí a následným dodržování 

časových limitů pro pobyt ve vodě. VS DZP dává za úkol delegátům a VR v příští sezóně více 

dbát na kontrolu vyměření tratí.  

- STK ZP – VS DZP vypisuje výběrové řízení na pořadatelství MČR ZP volný způsob na volné 

vodě a na MČR ZP prsa v bazénu 

- P.Mihola informoval o konání 9.Mistrovství světa v zimním plavání. MS ze zúčastnila 10 

členná výprava českých plavců, která získala celkem 4 medaile. Na MS se soutěží na 

vytrvalecké trati 450m a na tratích 25m a 50m které se plavou vyřazovacím způsobem na 

postup.  .  Medailisté: 1.místo  Magda Okurková (kat. 20 - 29), 2.místo  Jozef Makai, Vlasta 

Fialová  (kat. 65-69), 3.místo Jana Matuštíková (55-59), Zdeněk Kyjovský (65-69) – všichni 

FIDES  

- M.Moravec informoval o vzniku soutěže „LEDOVÁ MÍLE“ , délka tratě 1610m, teplota vody 

max. 5°C.  U nás již zaplavali 3 plavci – J.Kuřina, J.Neumann a Z.Tlamicha. 

Taková to trať, je značně riziková a v rozporu s pravidly a soutěžním řádem ZP ČSPS 

VS DZP vydává tímto ZÁKAZ pořádání těchto tratí při závodech ČP resp. pod hlavičkou ČSPS 

a potvrzuje tím stanovisko STK ZP vydané již v průběhu jarní časti sezóny 2013/2014. 

- M.Moravec informoval o přípravách nového webového portálu bodování soutěží ZP na 

stránkách ZP ČSPS (obdoba bodování ČP DP). V současné době jsou do databází 

naimportovány výsledky 5 ročníků ČP zpětně a probíhá ladění systému. V II.etapě v průběhu 

následující sezóny bude spuštěn kompletní systém přihlášek, výsledků a bodování. 

Po dokončení navrhne M.Moravec VS DZP odměnu pro tvůrce 



- Defibrilátor – po ukončení sezóny ZP bude předán tak aby byl k dispozici pro soutěže DP. 

Zodp. M.Moravec, J.Bažil  

- Příspěvky pro pořadatele soutěží ZP 2013/2014 (zdravotní zabezpečení – sanitky, pořádání 

soutěží) připravit tak, aby je bylo možné zahrnout do výpočtů příspěvků oddílům ČSPS 

z Programu V MŠMT. Zodp. M.Moravec, termín do 30.5.2014 

- Delegáti VS DZP při soutěžích ZP – byli jmenováni a zúčastnili se cca 50% soutěží v sezóně 

2013/2014. STK ZP resp. VS DZP konstatuje, že se osvědčili a doporučuje pro příští sezónu 

v této praxi pokračovat a rozšířit jí i na zbývající závody 

 

3) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

- Letní sezóna se připravuje a bude zahájena dle STD.  

- M.Štěrba informoval o setkání pořadatelů  letošního mistrovství ČR na Seči se starostou obce, 

jehož výsledkem je podpora obce,  propůjčení nové budovy VZS na břehu Sečské přehrady 

pro potřeby závodu, příslib propůjčení mola ( v závislosti na výšce hladiny vody. 

 Pro vítěze závodu „Memoriál Miiroslava Kroufka“  pořadatelé vypsali finančních odměny 

- VS DZP ustanovuje delegáty pro soutěže DP  (1.polovina sezóny) 

  Mělice  Jakub Fichtl 

  Seč  Zdeněk Tobiáš 

  Tovačov  Petr  Mihola 

  Praha  Josef Nalezený 

  Plzeň  Michal Štěrba 

  Ejpovice  Petr Bukal 

  Brno  Radek Táborský    

     

4) SCM 

- První VT SCM DP proběhne 6.-12.4.2014 v Plzni, bazén, ubytování, strava – objednáno, 

trenéři – J.Nalezený, J.Mašek, P.Davídek 

VS DZP souhlasí s účastí závodníků SlCHo, kteří nejsou členy SCM DP, ale za plnou úhradu 

nákladů 

- Další VT SCM DP proběhnou:  19.-25.5. Strakonice 

      14.-22-8. Plzeň (?) 

trenéři dle možností J.Mašek, P.Davídek, L.Korchňáková 

 

 

5) REPREZENTACE 

- SP  Argentina  - únor    

  S.Rybářová – 1.místo Santa Fe – 57km a 2.místo Hernandarias – 88km  

   

- GP Mexico 

 S.Rybářová – 5.místo 

  J.Pošmourný – 7.místo 

  K.Baloun - 10.místo 

  J.Kútnik – diskvalifikován 

 



- EP Balaton 

 VS DZP schvaluje změnu projektu přípravy reprezentace – EP Balaton 21.6. – účast členů RD 

NEPOVINÁ  

- MS juniorů Israel – srpen 2014 

- vzhledem k termínu přihlášek (1.5. předběžné, 1.7.  jmenovité ) schvaluje VS DZP změnu 

projektu přípravy RD   

- VS DZP schvaluje předběžnou přihlášku 

- VS DZP schvaluje jmenovitou přihlášku M.Kozubka. Případní další závodníci dle  

   výkonnosti po závodě na Mělicích 

- ME juniorů – VS DZP schvaluje návrh trenéra RD na obsazení i kategorie mladších jun., ale jen při 

prokázání odpovídající výkonnosti při závodě na Mělicích 

- ME – nominace pro trať 5 km při MČR Plzeň – Bolevecký rybník 

 

 

6) HOSPODAŘENÍ 

- Rozpočet Sekce DZP sestaven dle roku 2013, dokud nebudou známy výše dotací ze všech 

programu MŠMT, čerpání omezeno na nejnutnější výdaje. 

-  VSDZP schvaluje proplacení příspěvků na pořádání soutěží DP v roce 2013 pořadatelům 

z rozpočtu 2014, kteří nejsou oddíly reg. V ČSPS a neobdrželi příspěvky v rámci dotací klubům 

z Programu V MŠMT. Jedná se VZS Lipno (Dolní Vltavice), VZS Těrlicko a město Veselí n.L. 

- VSDZP  schvaluje proplacení příspěvků na zdravotní zabezpečení (sanitky) oddílu KSO Plzeň, 

za uplynulá období z rozpočtu 2014. 

 

 

7/Různé   

- Bodování / výsledky DP na www – do databází zaneseny výsledky ČP od roku 1987 

(poděkování T.Neterdovi a J.Kozubkovi s rodinou) 

- Rozhodčí ME – návrh VS DZP Hubal, Bukal, Kozubek – není možné, nejsou na listu FINA 

- Doplněníc rozhodčí na list FINA – Bukal, Kozubek Hubal 

- V letošním roce oslaví významné životní jubileum pan Milan Svoboda – 16.6. – 85.let 


