
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 

konané dne 19.11.2014 v Praze 

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

M.Moravec, T.Kocánek 

Omluveni: J.Bažil, R.Vítek 

Zapsal: R.Táborský  

 

1) KONTROLA ZÁPISU A ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VALNOU HROMADOU 

1.1 Příprava nového webového portálu bodování ZP – splněno 

1.2 Speciální diplomy/uznání – úkol trvá (Táborský) 

1.3 Obstarání a předání plaket vítězům ČP v Krnově a vyhotovení štítků pro vítěze ČP na velké 

poháry – splněno 

1.4 Zapracování změn SŘ DP a SŘ ZP a pravidel ZP schválených VH a vydání nových znění v STD a 

na webech – ZP zapracováno, DP trvá – zodp. Táborský, STD – tisk do konce roku, chybí 

rozpisy DP 

1.5 Zavést na webu DP evidenci zdravotních prohlídek (úkol VH) – úkol trvá 

1.6 Zveřejnit na webu ZP formu kontroly zdravotních prohlídek (úkol VH) – úkol trvá 

1.7 Zaslat JUDr. Tomášovi Prokopovi (I.PKO) odpověď zpracovanou výborem sekce dle usnesení 

VH oddílů DZP 2013 (úkol VH) – splněno 

1.8 Zvýšení a zkvalitnění zajištění bezpečnosti plavců při soutěžích DP (úkol VH) – sekce DZP ve 

spolupráci s pořadateli – obecný dlouhodobý úkol 

1.9 Seznam reprezentantů pro schválení VV ČSPS – splněno 

1.10 Výplata odměn za umístění na MČR a překonání českých rekordů – splněno vyjma 

Avramová (SCPAP) 

1.11 Dořešení příspěvků 24 hod. Jaroměř – hotovo (Tobiáš) 

 

2) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

2.1 Výbor sekce bere na vědomí, že MČR na bazénových 10km bude v Plzni pořadatelsky 

následovat po bazénovém ZČ poháru, tj. stejně jako v roce 2014. Termínovka bazénu ale 

ještě není uzavřena, tj. termín MČR 10km indoor bude znám během měsíce (očekává se 

polovina května). 

2.2 Výbor sekce schvaluje uspořádání MČR na tratích 5 km (v sobotu) a 10 km (v neděli) 13.-14. 

června 2015 v Plzni (Bolevák) 

2.3 Výbor sekce schvaluje uspořádání MČR na 20 km a štafet v Račicích (Bohemians) 22.-23. 

srpna 2014 

2.4 Výbor sekce schvaluje uspořádání MČR žactva v Hlučíně 25.-26. července 2015 

2.5 Výbor sekce schvaluje uspořádání Superfinále ČP a jeho vyhlášení v roce 2015 v Mělicích 

(SCPAP) a v roce 2016 na Pastvinách (PKVM) 

2.6 VS bere na vědomí informaci o ztrátě míst pro dálkové plavání pro Univerziádu 2015 na 

základě výsledků reprezentace v letošním roce. Jedinou šancí zůstává M.Kozubek díky 



výsledku na MSJ pod podmínkou umístění do 10. místa v závodě světového poháru 10km 

(nejblíže Balaton 20.-21.6.2015) 

2.7 VS obdržel potvrzení o řádné omluvě Zoe Zdražilové (Sports Team - Ostrava) pořadateli 

závodu z vyhlášení MČR v Hlučíně a proto ruší udělení pokuty dle SŘ 22.7 

2.8 VS ukládá všem pořadatelům doručit STK rozpisy svých závodů pořádáných v roce 2015 do 

konce listopadu, kdy půjdou Sportovně technické dokumenty do tisku 

 

3) ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

3.1 VS bere na vědomí zprávy o průběhu dosavadních závodů zimního plavání probíhající sezóny 

3.2 VS bere na vědomí informaci o zkušenosti pořadatelů se staronově požadovanými 

zdravotními tělovýchovnými prohlídkami a odkazuje na své předchozí stanovisko (zveřejněno 

na www.plavani.info, usnesení VH, stejně jako na vyjádření legislativní rady ČÚS 

3.3 VS bere na vědomí spuštění databáze bodování zimního poháru a natažení posledních 3 

ročníků a schvaluje jednorázovou odměnu ve výši 15 tisíc Kč pro tvůrce databáze 

3.4 VS jmenuje Tomáše Kocánka delegátem VS pro MČR v Praze – Podolí a Kamilu Svobodovou 

delegátkou VS pro MČR v Brně 

3.5 VS ruší své usnesení z roku 1993 o přiznávání výkonnostních stupňů zahraničním plavcům 

 

4) REPREZENTACE 

4.1 VS vzal na vědomí schválení seniorské reprezentace pro rok 2014 Výkonným výborem ČSPS a 

jmenování reprezentantů: B družstvo: Karel Baloun (KomBr), Vít Ingedult (KIN), Matěj 

Kozubek (Boh), Ján Kútnik, Jana Pechanová, Barbora Picková, Jan Pošmourný, Silvie Rybářová 

(všichni KomBr), Lenka Štěrbová (SCPAP) a Jakub Tobiáš (KomBr); nikdo z reprezentantů 

nesplnil kritéria pro využívání výhod reprezentačního A družstva; kandidáti reprezentace: 

Ondřej Baumrt (SlCho), Pavlína Kubátová (SCPAP), Michaela Ulipová (SlPl) 

4.2 VS vzal na vědomí neschválení složení juniorské reprezentace, kterou VV vrátil 

k přepracování 

4.3 VS proto navrhuje ke schválení pouze následující juniorské reprezentanty: Jakub Černý 

(PKVM), Petr Dvořák (SlPl), Petra Šťastná (KomBr) a Michaela Štěrbová (SCPAP) 

4.4 VS schvaluje kvalifikační závody (dvoustupňová kvalifikace) pro MS v Kazani a MEJ Tereno 

v bazénech v Praze – Podolí a Plzni při MČR a ve Strakonicích při VT a pro druhé kolo v Plzni – 

Boleváku (5 a 10 km) a na Seči (20 km) 

 

5) SCM 

5.1 VS schvaluje plán činnosti SCM pro rok 2015 

 

6) HOSPODAŘENÍ 

6.1 VS bere na vědomí informaci o nevyplacených příspěvcích klubům z důvodu jejich chybějících 

registrovaných běžných bankovních účtů a vyzývá proto všechny DP/ZP kluby/oddíly a 

především příjemce nejvyšších nevypořádaných částek - Haná, SkNá a SoHK k okamžitě 

nápravě, aby jim nárok na příspěvek nezanikl 

6.2 VS upozorňuje na poslední nevyplacenou odměnu za rekord – Avramová (SCPAP) – příslušná 

dokumentace je již na sekretariátu – zodp. Bažil – ostatní vyplaceno 

6.3 Rozpočet sekce je pod kontrolou, vyrovnaný, i po doúčtování SCM, odměn za rekordy a MČR, 

s rezervou pro doúčtování pohárů, plaket, odměn za dtb ZP, tisku STD 2015 aj. 



 

7) RŮZNÉ 

7.1 VS vyslechl informaci o zpravodaji ČÚS a možnosti zveřejňovat informace o výsledcích našich 

sportů v něm – zodp. Svobodová 

7.2 Dalších schůze výboru sekce bude v březnu 2015 před MČR 5km v Praze – Podolí 

7.3 STD 2015 budou odsouhlaseny per rollam 


