
Zápis z on-line schůze Výboru sekce dálkového a zimního 
plavání ČSPS konané dne 20.04.2020  

  
Přítomni: M. Štěrba, T. Prokop, P. Hubal, T. Kocánek, M. Pohořelý, J. Srb, R. Táborský, P. Bukal 

Omluveni: J. Kozubek, J. Kuřina, J. Nalezený 

Zapsal: M. Pohořelý 

Schválil: M. Štěrba 

  

1. KONTROLA ÚKOLŮ ZE SCHŮZE VS DZP DNE 15.02.2020 

Poděkování  Petru Hubalovi za přípravu a organizaci online schůze 

1.6.4. Návrh změn SŘ ZP ohledně délky tratí pro neregistrované plavce, či plavce s 
neodpovídajícím výkonnostním stupněm. Termín do 8.5.2020, zodpovídá T. Kocánek 
 
1.7.2. Vypracování mustru zpráv delegátů ZP. Úkol trvá. Termín do 30.4.2020, zodpovídá T. 
Kocánek 
 
1.7.4. Pro evidenci startů jednotlivých plavců napříč disciplínami ČSPS je třeba zajistit 
výstupní formát dat z bodování DZP. Úkol trvá, zodpovídá P. Hubal (spolupráce s J. Bažilem) 
 

2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

2.1. VS diskutoval o možnostech podoby a termínu zahájení letošní sezony DP vzhledem 

k současné situaci ohledně pandemie Covid-19. Je jasný posun startu sezóny dle 

vývoje vládních omezení. Současně bude probíhat debata s pořadateli ohledně 

podoby v možném omezeném režimu (rozplavby, limitovaný počet účastníků, 

apod.). Seč – jednáním s pořadateli pověřen Štěrba, Plzeň – Hubal, Brno a Opava – 

Táborský.  

2.2. VS v návaznosti na bod 2.1. schválil následující změny termínové listiny pro rok 2020: 

2.2.1. Námořní míle – zrušeno 

2.2.2. CzechMan Swim – odloženo na 25.9. 

2.2.3. Špinka – odloženo na 15.8. 

2.2.4. Tovačov – zrušeno 

 

3. REPREZENTACE 

3.1. VS bere na vědomí rozhodnutí VV ČSPS, že vzhledem k odložení OH na rok 2021 se 

letos neuskuteční výběrové řízení na trenéry reprezentační družstev všech sportů 

ČSPS. Funkční období trenérů reprezentačních družstev se tak prodlužuje o rok. 

3.2. VS bere na vědomí, že seniorští reprezentanti se na základě dohody příslušných 

státních a sportovních orgánů budou od 22.4.2020 moci v omezeném režimu 

připravovat v bazénu v Praze-Podolí. 

3.3. Všechny mezinárodní soutěže, které se měly konat na jaře nebo v první polovině léta 

byly buď zrušeny nebo posunuty.                                                                                                  

OH kvalifikace Fukuoka: posunuta na 29.-30. května 2021                                                             



ME Maďarsko: posunuto předběžně na srpen 2020 (definitivní rozhodnutí má být 

oznámeno do konce května)                                                                                                                      

MSJ a MEJ: zatím neupřesněno                                                                                                     

OH Tokio: posunuto na rok 2021 

            

4. SCM 

4.1. Za předpokladu dalšího uvolnění současných omezení se příští VT SCM uskuteční 

v druhé polovině června ve Strakonicích.  

4.2. Funkční období trenéra SCM prodlouženo o rok (analogie bodu 3.1.) 

 

5. ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

Podvýbor ZP zajistí zpracování a zveřejnění konečných výsledků sezóny ZP 2019/20 na webu 

ZP v nejbližším termínu. 

 

6. Různé 

6.1.  Náhradní termín konference ČSPS a valné hromady sekce DZP je předběžně 

stanoven na září 2020. Termín a lokalita budou upřesněny. VS navrhne následující 

složení jednotlivých komisí: mandátová – J. Kuřina (+ druhý člen z pléna VH), 

návrhová – P. Hubal (+ druhý člen z pléna VH) 

6.2. Školení rozhodčích DZP: Proběhne koncem léta nebo začátkem podzimu 2020 za 

předpokladu uvolnění restriktivních opatření a dostatečného počtu zájemců. 

6.3.  Termín příští on-line schůze v pondělí 11.5.2020 od 17.00 hod.  


