
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 

konané dne 18.2.2016 v Praze 

Přítomni: J.Kozubek, M.Moravec, T.Prokop, R.Táborský 

Omluveni: P.Mihola, J.Kuřina, P.Bukal, M.Šindelář, J.Bažil 

Zapsal: R.Táborský 

 

1. KONTROLA ZÁPISŮ VS A ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VH 

1.1 Termínová kolize bazénového MČR 5km s Konferencí ČSPS 10.4. –začátek Konference 

posunut na 14 hod. tak, aby se souběh minimalizoval  – zodp. Kozubek - úkol splněn 

1.2 Dohoda o změně termínu závodu na Lipně (D.Vltavice) v souvislosti s projektem ČOV – zodp. 

Táborský - úkol splněn 

1.3 Dořešení povolených termínů k hostování u DP a ZP v přestupním řádu Svazu – zodp. 

J.Kozubek - úkol trvá 

1.4 Vyplacení příspěvků pořadatelům soutěží ZP za sezónu 2015/16 – úkol trvá 

1.5 Návrh společných bezpečnostních pravidel a manuálu pro pořadatele jak pro ZP tak pro DP – 

zodp. J. Kozubek – úkol trvá 

1.6 Dlouhodobý úkol VH - vypracování komparativní analýzy DP pro žákovské kategorie v 

jednotlivých zemích – úkol trvá 

1.7 Úkol VH - realizace evidence zdravotních prohlídek – předřešeno na úrovni celého svazu – 

v registraci je nový parametr pro datum zdravotní prohlídky – povinný pro všechny 

registrované plavce – za zadání datumu platné prohlídky zodpovídají vedoucí klubů – bez ní 

nebude plavci umožněna přihláška na závody – již v provozu, další informace poskytne ČSPS – 

zodp. všechny kluby DZP - za zadání platných prohlídek svých členů 

1.8 Redukce tratí soutěží ZP max. na 500m v případě chybějící sanitky dle rozhodnutí VS z před 

sezóny 2013/14 – zodp. pořadatel/VR/delegát (na místě) – úkol trvá 

1.9 Výklad nového pravidla o povolených plavkách v ZP – zodp. STD ZP – pro letošní sezónu 

vyřešeno interním výkladem, pro příští sezónu bude řešeno separátně 

1.10 Doporučené znění pořadateli akceptovatelných lékařských potvrzení – zodp. STK ZP – VS 

byl informován o postupu a aktualním stavu 

1.11 Dořešit spoluúčasti SP na Balatonu a v Setubalu – úkol splněn 

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

Táborský – VS byl informován o aktuálním stavu 

1.13 Anketa VV ČSPS o nejlepší sportovce DZP - zodp. Kozubek – úkol splněn 

1.14 Dokončení STD tak, aby byly společně připraveny k tisku před koncem roku 2015 – 

dokončeny včas a zadány do tisku, ještě nevytisknuty 

 

2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

2.1. VS vzal na vědomí informaci o prvním reprezentačním startu letošního roku – 14. místo S. 

Rybářové na SP 10km v Argentině 



2.2. VS vzal na vědomí informaci o zahájení sezóny DP MČR masters ve Vysokém Mýtě, které se 

opět podařilo zařadit do termínovky bazénové masters a tak bylo překonáno 5 nových 

českých rekordů masters na 1500VZ (25m) 

2.3. VS vzal na vědomí posun termínu iniciativy VV ČSPS k získání MEJ DP  pro Račice až na rok 

2019 

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

2.5. VS vzal na vědomí per rollam schválení změn v konečné termínovce DP 2016 a schválení STD 

DP 2016 

2.6. VS vzal na vědomí per rollam schválení divoké karty J. Mickovi pro start v domácí olympijské 

kvalifikaci v Ejlatu (schváleno VV ČSPS)  

2.7. VS vzal na vědomí per rollam hlasování v anketě o nejlepší plavce DZP a vítězství M. Kozubka 

a R. Novákové 

 

3. ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

3.1. VS vzal na vědomí per rollam schválení dodatečného zařazení soutěže v Sázavě do ČP ZP 

3.2. VS vzal na vědomí informaci o proběhnutém MČR v Brně, průběhu celé sezóny ZP a přípravě 

prsařského MČR v Praze 

3.3. VS schválil delegáty pro následující soutěže: Sázava – Moravec , Olomouc – Mihola, Podolí - 

Moravec, Senec - Prokop 

  

4. ROZHODČÍ 

4.1. VS pověřil komisi rozhodčích o kontrolu a aktualizaci seznamu rozhodčích sekce a jeho 

předání na sekretariát svazu do 15.3.2016 – zodp. P.Bukal, M.Moravec 

4.2. VS schválil účast rozhodčích P.Bukala a I.Novákové na semináři rozhodčích (FINA School) 

v Dánsku v červnu 2016 s příspěvkem sekce ve výši 5.000 Kč (na os.) – s podmínkou předání 

informací z FINA School členům VS 

 

5. REPREZENTACE 

5.1. VS vzal na vědomí změnu věkových kategorií v rámci MEJ DP (LEN J-OW 2) schválených 

LENem v lednu 2016 a platných pro nadcházející MEJ DP – tři kategorie místo dvou: 

14 - 15-letí plavou 5km 

16 - 17-letí plavou 7,5km 

18 - 19-letí plavou 10km 

5.2. VS v souvislosti s touto změnou schválil adekvátní úpravu kategorií v projektu reprezentace 

pro kvalifikaci na MEJ DP a povrzdil kvóty pro MEJ DP v nejstarší kategorii 18-19 let (beze 

změny), omezil prostřední kategorii 16-17 let na max. 1+1 plavců se 100% účastí a případnou 

následnou refundaci při umístění do 12. místa, a neobsadil nejmladší kategorii 14-16 let 

 

6. HOSPODAŘENÍ 

6.1. Vyplacení příspěvků na přípravu reprezentantům ČR za neuskutečněný VT před MS – úkol 

splněn 

6.2. Vyplacení příspěvků na přípravu reprezentantům za MEJ, GP Capri-Neapol, MM Hvar a 

doplacení neutracené výše příspěvku za Test Event v Riu – úkol splněn 

6.3. Vyplacení mimořádné odměny pro první čtyři plavce (muži/ženy) a první tři kluby celkového 

pořadí Českého poháru DP – momentálně vypláceno – úkol trvá 



6.4. VS souhlasí s vyplacením odměny za správu webů a databází DP a ZP 

 

7. RŮZNÉ 

7.1. VS svolává mimořádnou VH sekce DZP s jediným bodem programu – volba delegátů na 

Konferenci ČSPS na 5.3.2016 na 13:00 hodin v Praze – Podolí v rámci MČR v ZP 

Pozvanka na VH DZP 
2016.pdf

 

7.2. Další schůze výboru sekce proběhne 23. března 2016 v Praze na Strahově ve 13:00 


