
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 

konané dne 21.11.2015 v Brně 

Přítomni: J.Kozubek, M.Moravec, P.Mihola, J.Kuřina, T.Prokop, R.Táborský, P.Bukal, M.Šindelář, 

J.Nalezený, R.Vítek, J.Bažil 

Zapsal: R.Táborský 

 

1. KONTROLA ZÁPISŮ VS A ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VH 

1.1 Vzal na vědomí termín mimořádné Konference ČSPS schvalující nové stanovy v souvislosti 

s přeměnou právní formy ČSPS z obč. sdružení na spolek dne 10.4.2016 

1.2 VS zkontroloval zapracování změny SŘ DP a pravidel ZP schválených na VH do platných znění 

– hotovo – DP poslat P. Adamcovi – zodp. Táborský 

1.3 Úkol VH - vypracování komparativní analýzy DP pro žákovské kategorie v jednotlivých zemích 

– úkol trvá 

1.4 Úkol VH - realizace evidence zdravotních prohlídek – dále řešeno na úrovni celého svazu 

1.5 Úkol STK ZP zveřejnit na webu ZP výklad nového pravidla o povolených plavkách v ZP – VS byl 

informován o postupu a plánovaném termínu 

1.6 Úkol STK ZP vypracovat doporučené znění pořadateli akceptovatelných lékařských potvrzení 

– zodp. Prokop – VS byl informován o postupu a aktualním stavu 

1.7 Dořešit spoluúčasti SP na Balatonu a v Setubalu – úkol trvá – zodp.Tippmann/Kozubek 

1.8 Speciální diplomy / uznání za překonání rekordů, přeplavby a jiné příležitosti – zodp. 

Táborský – VS byl informován o aktuálním stavu 

  

2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

2.1. VS vzal na vědomí excelentní průběh Superfinále ČP DP a jeho vyhlášení v Krnově a děkuje 

Ivanovi Smolkovi a TJ Krnov za uspořádání 

2.2. Gratuluje k novému českému dorosteneckému rekordu na 5km Anně Marii Benešové 

vytvořeném v tomto závodě a souhlasí s vyplacením odměny 2 tis. Kč 

2.3. VS vzal na vědomí iniciativu VV ČSPS k získání MEJ DP  pro Račice 2017 nebo 2018 

2.4. VS vzal na vědomí informaci o projektu ČOV Olympijská vesnice na Lipně 

2.5. VS schválil termíny dalších závodů ČP DP k již schváleným v minulém zápisu: 

 5.7. Brno 

 6.7. Praha – Vltava 

2.6. Výbor sekce pověřil p. Jiřího Povolného a klub VSK Univerzita Brno uspořádáním uvedeného 

závodu Českého poháru a Brněnské přehradě 

2.7. VS vzal na vědomí termínovou kolizi bazénového MČR 5km s Konferencí ČSPS 10.4. – TJ 

Bohemians Praha (J.Srb) jiz potvrdil uspořádání v tomto termínu, ale změní časový program, 

VV ČSPS pak posune čas začátku Konference tak, aby se souběh minimalizoval  – zodp. 

Kozubek 

2.8. VS pověřil R.Táborského případnou dohodou o změně termínu závodě na Lipně (D.Vltavice) 

v souvislosti s projektem ČOV  

 

 



3. ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

3.1. VS ukládá J.Kozubkovi navázat na dořešení povolených termínů k hostování u DP a ZP 

v přestupním řádu Svazu 

3.2. VS bere na vědomí kontrolu série baterie u defibrilátoru M.Moravcem na základě avíza 

výrobce 

3.3. VS bere na vědomí včasné vyvěšení limitů na MČR dle SŘ ZP 

3.4. VS bere na vědomí zrušení závodu „Fojtka“ z důvodu nekvatlitní vody a jejího nízkého stavu 

3.5. VS upozorňuje na své rozhodnutí před sezónou 2013/14 o redukci tratí soutěží ZP max. na 

500m v případě chybějící sanitky – za aplikování zodp. pořadatel/VR/delegát (na místě) 

3.6. VS schválil společná bezpečnostní pravidla a manuál pro pořadatele jak pro ZP tak pro DP – 

návrh připraví J. Kozubek 

3.7. VS schválil delegáty pro následující soutěže: 

 

 
  

4. REPREZENTACE 

4.1. VS schválil projekt reprezentace DP pro rok 2016 

Projekt DP 2016.pdf

 
4.2. VS vzal na vědomí informací o schválení navržených reprezentantů VV ČSPS a rozeslání 

jmenovacích dekretů 

 

5. SCM 

5.1. VS schválil plán činnosti SCM DP pro rok 2016 (v příloze) 

Plán činnosti SCM DP 
v roce 2016-finiš.doc

 
 

6. HOSPODAŘENÍ 

6.1. VS schválil vyplacení příspěvků na přípravu reprezentantům ČR za neuskutečněný VT před 

MS 

6.2. VS schválil vyplacení příspěvků na přípravu reprezentantům za MEJ (Štěrbová), GP Capri-

Neapol (Ingeduld), MM Hvar a doplacení neutracené výše již schváleného příspěvku 

J.Kútnikovi za Test Event v Riu 

28.11.2015 Plzeň Prokop 

5.12.2015 Hradec Králové   

12.12.2015 Choceň   

      

26.12.2015 Praha Kocánek 

9.1.2016 Pardubice   

16.1.2016 Náchod Prokop 

23.1.2016 Katowice - Polsko Kuřina  

30.1.2016 Choceň Kuřina  

6.2.2016 Praha - Braník  Kozubek 

13.2.2016 Brno  Prokop 

 



6.3. VS schválil vyplacení mimořádné odměny pro první čtyři plavce (muži/ženy) a první tři kluby 

celkového pořadí Českého poháru DP 

6.4. VS schválil vyplacení příspěvků pořadatelům soutěží ZP za sezónu 2015/16 

 

7. RŮZNÉ 

7.1. VS byl informován o záměru VV ČSPS vyhlásit nejlepší sportovce – 3 za DP, 1 za juniorské DP a 1 

za zimní plavání – za anketu zodp. Kozubek 

7.2. VS uložil STK DP/ZP dokončit STD tak, aby byly společně připraveny k tisku před koncem letošního 

roku – zodp. Moravec/Táborský/Bažil 

7.3. Další schůze výboru sekce proběhne 18. února 2016 v Praze na Strahově ve 12:30 


