
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 

konané dne  23.3.2016 v Praze 

Přítomni:  J.Kozubek, M.Moravec, T.Prokop, J.Kuřina, M.Procházka, J.Nalezený 

Omluveni:  R.Táborský, P.Mihola, P.Bukal, M.Šindelář, R.Vítek 

Zapsal:   J.Kozubek 

1. KONTROLA ZÁPISŮ VS A ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VH  

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

 J.Kozubek - úkol trvá – předložen návrh na konferenci ČSPS. 

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

1.3 Návrh společných bezpečnostních pravidel a manuálu pro pořadatele jak pro ZP tak pro DP - 

 zodp. J.Kozubek – úkol trvá  

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

 jednotlivých zemích – úkol trvá  

1.5 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  

1.6 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  

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

 vyřešeno interním výkladem, pro příští sezónu bude řešeno separátně  

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

 informován o postupu a aktuálním stavu  

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

 – VS byl informován o aktuálním stavu  

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

 dokončeny včas a vytištěny – úkol splněn.  

 

2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

2.1 VV ČSPS schválil návrh na podání žádosti o přidělení pořadatelství MEJ DP 2019 pro Račice a 

 uložil VS do května připravit návrh pro rozpočet akce.  

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

2.3 VS schválil delegáta pro MČR v Praze Podolí - Bukal 

 

3. ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

3.1 VS schválil delegáty pro následující soutěže: Opava – Mihola, Nová Paka – Moravec, Záříčí - 

 Kuřina  

3.2 VS bere na vědomí informace o proběhnutém MČR v prsařském způsobu v Praze. 

3.3 VS pověřil STK ZP přípravou výběrového řízení na MČR v zimním plavání pro příští sezónu. 

 

 

 



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 – úkol splněn 

 

5. REPREZENTACE  

5.1. VS vzal na vědomí výsledky EP v Eilatu a konstatoval úspěšné vystoupení. Micka 3. místo a 

 další umístění v top 10 (4. Pechanová, 7. Kútnik, 10. Kozubek).  

5.2 VS schvaluje nominaci na Olympijskou kvalifikaci v Setúbalu: Pechanová, Rybářová, Micka, 

 Kútnik. 

5.3 VS souhlasí s nominací osobních trenérů na Olympijskou kvalifikaci do Setúbalu za 

 předpokladu 100% spoluúčasti. 

 5.4 VV ČSPS uložil VS připravit výběrové řízení na posty reprezentačního trenéra DP a vedoucího 

 trenéra SCM DP. VS dále rozhodl o vzájemné spolupráci obou trenérů s tím, že vedoucí trenér 

 SCM bude zároveň jako asistent reprezentačního trenéra pro juniory. 

5.5 VS bere ne vědomí změnu termínu konání MSJ DP – 16. – 18.7. Hoorn (NED) 

5.6 VS bere na vědomí změnu konání MEJ DP – bude s konat v září 2016 a místo bude určeno. 

5.7 V souvislosti se změnami míst a termínů juniorských mistrovství světa a Evropy VS provedl 

 úpravy reprezentačního projektu a VV ho následně schválil. Upravený projekt bude vyvěšen 

 na stánkách DP www.plavani.info. 

 

6. SCM  

6.1 VS bere na vědomí informace o připravovaném SCM v Plzni. 

6.2 VS bere na vědomí kontrolní start všech členů SCM v Plzni na 800 + 1500 VZ v rámci 

 Západočeského poháru a souhlasí s úhradou startovného. 

6.3 vedoucí trenér SCM opakovaně upozorňuje na pozdní zasílání pozvánek na SCM, kdy se 

 pozvánka zaslaná svazem přes oddíl nedostane včas k plavci. 

6.4 vedoucí trenér SCM potvrdil další termíny VT SCM: 

  - 20/5 – 27/5 Strakonice 

  - 12/8 – 19/8 Strakonice 

 

7. HOSPODAŘENÍ 

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

 pořadí Českého poháru DP – jednotlivci vyplaceni – zbývá dořešit družstva  

7.2 VS schvaluje příspěvek pořadateli na MČR v ZP v Brně. 

7.3 VS schvaluje příspěvek pořadateli na MČR v ZP v Praze. 

7.4 VS určil výši spoluúčasti pro členy výpravy na EP v Izraeli ve výši 12.000,- Kč. 

 

8. RŮZNÉ  

8.1. VS bere na vědomí rezignaci p. Bažila na člena sekce DZP. 

8.2. VS vzal na vědomí per rollam kooptování Martina Procházky (SlPl) jako člena sekce DZP za 

dálkové plavání místo rezignujícího p. Bažila. Kooptace je platná do další VH sekce, kdy 

budou vypsány doplňkové volby. 

8.3. VS bere na vědomí usnesení mimořádné VH s volbou delegátů na konferenci ČSPS. 

 



8.4. VS doporučuje přihlašovat na závody DP a ZP přes online systém ČSPS včetně zadání údajů o 

zdravotních prohlídkách. Od roku 2017 toto bude povinné. Zároveň doporučuje 

pořadatelům závodů nastavit včas (min 30 dní před uzávěrkou přihlášek) v online systému 

všechny tratě závodu, aby umožnil přihlášky závodníkům.  

 

Další schůze výboru sekce proběhne 3. května 2016 v Praze na Strahově v 13:30. 


