
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 

konané dne 3.5.2016 v Praze 

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

Omluveni: P. Bukal, P. Mihola 

Zapsal: R. Táborský 

 

1. KONTROLA ZÁPISŮ VS A ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VH 

1.1 Dořešení povolených termínů k hostování u DP a ZP v přestupním řádu – úkol splněn 

1.2 Vyplacení příspěvků pořadatelům soutěží ZP za sezónu 2015/2016  – 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 VS zkontroloval zapracování změny SŘ DP a pravidel ZP schválených na VH do platných znění 

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

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

jednotlivých zemích – úkol trvá 

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

v registraci nový povinný parametr pro datum zdravotní prohlídky – zodp. vedoucí klubů – 

bez nich nebude plavci umožněna přihláška na závody – zodp. vš. kluby DP 

1.7 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  

1.8 Úkol STK ZP zveřejnit na webu ZP výklad nového pravidla o povolených plavkách v ZP – pro 

letošní sezónu vyřešeno interním výkladem, pro příští sezónu bude řešeno separátně 

1.9 Úkol STK ZP vypracovat doporučené znění pořadateli akceptovatelných lékařských potvrzení 

– zodp. Prokop – předpřipraven formulář, odsouhlasen legislativní radou ČÚS 

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

Táborský – úkol trvá 

1.11  

  

 

2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

2.1. VS vzal na vědomí zařazení ČP v Dolní Vltavici do programu projektu Olympijskýho parku Rio 

- Lipno 2016 

2.2. VS vzal na vědomí aktuální informace o přípravě návrhu žádosti o přidělení pořadatelství 

MEJ DP v Račicích 2019 – zodp. předorg. výbor - návrh rozpočtu do konce května 

2.3. VS schválil změnu časového rozpisu u MČR v Plzni (starty intervalových závodů a 10km ve 

dvou vlnách s tříminutovým odstupem) 

2.4. VS bere na vědomí proběhlé MČR na 5000VZ a blahopřeje novými mistrům ČR a všem 

medailistům  

2.5. VS blahopřeje k novému českému rekordu na 5000VZ J. Mickovi překonanému při MČR a 

souhlasí s výplatou odměny za český rekord 



2.6. VS bere vědomí termín kontrolního závodu v rámci VT repre na Slovensku v termínu 9.-15.5. 

s možností splnění reprezentačních limitů 

2.7. VS bere na vědomí a podporuje pořadatele sportovních soutěží mimo Český pohár – 

Námořní míle v Rakovníku, Pardubicko-hradeckého poháru, jehož 1,5-kilometrový, 100-

metrový a noční 500-metrový závod v Labi bude součástí Olympijského parku v Pardubicích 

dne 9. srpna  a závod O Hostivařského vytrvalce (TT) 19.5. 

2.8. VS jmenuje delegáty závodů ČP: 

- 28.5. Mělice – J. Kozubek 

- 3.6. Czechman Swim – J. Kuřina 

- 4.-6.6. MČR Bolevák – J. Kozubek    

 

3. ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

3.1. VS bere na vědomí vypsané výběrové řízení na MČR v zimním plavání dle zadání 

z předchozího zápisu 

  

4. ROZHODČÍ 

4.1. VS uložil komisi rozhodčích doplnit seznam rozhodčích o rozhodčí FINA 

  

5. REPREZENTACE 

5.1. VS bere na vědomí složení výběrové komise pro reprezentačního trenéra a termín 

výběrového řízení 15.6.2016 

5.2. VS konstatuje neuspokojivý stav základního vybavování reprezentačního družstva DP – zodp. 

Tippmann 

5.3. VS schvaluje nominaci na SP Balaton 18.6. ve složení: R. Vítek (trenér), Kozubek (doprovod) + 

jeden další doprovod (pokud bude nutný dle platného požadavku FINA – J. Novotný 

ověřuje), plavci: J. Kútnik, M. Kozubek, V. Ingeduld, J. Tobiáš, S. Rybářová, B. Picková 

5.4. VS bere na vědomí místo a termín MEJ DP – Piombino, Itálie, 9.-11.9.2016 

 

6. SCM 

6.1. VS bere na vědomí informace o proběhlém VT SCM v Plzni 

6.2. VS bere na vědomí složení výběrové komise pro vedoucího trenéra SCM a termín 15.6.2016 

6.3. VS schaluje do výběrové komise za sekci DZP P. Bukala (jeho zástupce R. Táborský) 

 

7. HOSPODAŘENÍ 

7.1. Vyplacení mimořádné odměny pro první tři kluby celkového pořadí Českého poháru DP – 

úkol trvá (jednotlivci vyplaceni) 

 

8. RŮZNÉ 

8.1. VS bere na vědomí předání defibrilátoru po sezóně ZP (M. Moravec) do sezóny DP (J. Kuřina) – 

vezme jej na Mělice, CzechSwim, MČR Bolevák, kde předá M. Procházkovi  

8.2. Další schůze výboru sekce proběhne 5. června 2016 na Boleváku ve 14:30 


