
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS 

konané dne 2.3.2019 v Praze 

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

Omluveni:  J. Nalezený, J. Srb 

Zapsal:  J. Kozubek 

 

1. KONTROLA ZÁPISŮ VS A ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VH  

1.1. VS vyslechl informaci o pokračující přípravě MEJ DP 2019.  

1.2. VS pověřuje STK DP předložením úprav pravidel a soutěžního řádu v souladu 

s mezinárodními pravidly. 

 

2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

2.1. VS schválil termínovou listinu ČP DP 2019 a pověřuje STK vypracováním STD. STD 

jsou před dokončením. 

2.2. VS děkuje pořadateli MČR masters v DP ve Vysokém Mýtě a gratuluje vítězům. 

 

3. ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

3.1. VS bere na vědomí zrušení MČR v ZP v Brně z důvodu ztráty zázemí a souhlasí 

s náhradním termínem 30.3. v Zářičí. Pověřuje STK a pořadatele úpravou rozpisu 

závodu. 

3.2. VS děkuje pořadateli MČR v ZP v Podolí a gratuluje vítězům. 

3.3. VS schvaluje delegáty na soutěže ZP: 2/3 Praha - Kozubek, 9/3 Bratislava - Kuřina, 

16/3 Senec - Prokop, 23/3 Červený Kostelec - Kuřina, 30/3 Zářičí - Mihola, 6/4 Nová 

Paka – Prokop (Moravec). 

 

4. REPREZENTACE  

4.1. VS bere na vědomí informace o uskutečněném VT v Pardubicích. 

4.2. VS bere na vědomí nařízení VV: VV schválil, že všem zájemcům o účast na světovém 
poháru musí být schválena účast na těchto závodech Výborem příslušné sekce, 
přičemž sekce je zodpovědná za stanovení odpovědného vedoucího výpravy České 
republiky. 

4.3. VS schvaluje nominací na EP Eilat 31.3. ve složení Benešová Alena, Šebestová Lucie, 

Ingeduld Vít, Kozubek Matěj. Doprovod – Kozubek Tomáš (vedoucí výpravy), Beneš 

Jonáš.  

4.4. VS schválil úpravu reprezentačního projektu DP – změna termínu kvalifikačního 

závodu na MS z důvodu dřívějšího termínu přihlášek na MS. Kvalifikační závod na 10 

km se bude konat při MČR 9.6. na Boleváku. 

4.5. VS bere na vědomí nominaci rozhodčího FINA Petra Bukala na MS v Gwangju na 

pozvání mezinárodní federace FINA. 



4.6. VS bere na vědomí nominaci rozhodčího FINA Petra Hubala na MS masters 

v Gwangju. 

4.7. VS bere na vědomí start Slovenské juniorské reprezentace na kvalifikačních závodech 

pro MEJ v sobotu 8.6. na Boleváku.  

 

5. SCM  

5.1. VS bere na vědomí informace o uskutečněných VT SCM. 

 

6. HOSPODAŘENÍ 

6.1. VS schvaluje návrh pro změnu vyplacení dotací za pořádání soutěží MČR. 

6.2. VS schvaluje vyplacení nákladů pořadateli s uspořádáním MČR ZP Podolí. 

6.3. VS schvaluje vyplacení nákladů pořadateli s uspořádáním MČR DP masters. 

 

7. MEJ DP 2019 Račice 

7.1. VS vyslechl zprávu o probíhající přípravě MEJ DP v Račicích. 

• Zajištění financování akce 

• Zajištění ubytování 

• Doprava, rozhodčí, záchranáři, dobrovolníci 

• Časomíra - použití pro DP a případně ZP 

• Záštita 

 

8. RŮZNÉ  

8.1. VS bere na vědomí výsledky ankety o plavce roku ČSPS a gratuluje vítězům. 

8.2. VS přijal informaci o uskutečnění Galavečeru ke 100 letům ČSPS. 

8.3. VS doporučuje všem pořadatelům i závodníkům akceptaci nařízení LEN – při všech 

závodech DP používat při občerstvování plavců výhradně kelímků z biologicky 

odbouratelných materiálů. VS současně rozhodl, že při MČR v Račicích bude použití 

kelímků z biologicky odbouratelných materiálů povinné. Kelímky budou pro tento 

závod k dispozici zdarma. 

8.4. VS vyzývá klubové trenéry, aby v rámci posílení příslušnosti k domácím klubům a 

posílení významu reprezentace, upozornili své svěřence, aby nepoužívali na 

veškerých „nereprezentačních“ soutěžích vybavení pro reprezentanty, na kterých 

jsou viditelná loga „CZE“, „Český svaz plaveckých sportů“, „Czech swimming 

federation“, „Czech Republic“ (tzn. Čepičky, trika, šortky, soupravy, batohy, župany 

apod.), jak nařizuje reprezentační smlouva každého reprezentanta. 

8.5. Předseda VS DZP svolává Valnou hromadu oddílů Dálkového a Zimního plavání na 

neděli 31.3.2019 v Praze dopoledne. 

 

 

Další schůze výboru sekce proběhne 31.3.2019 v Praze po VH. 


