
Zápis z oﾐ-liﾐe sIhůze VýHoru sekIe dálkového a ziﾏﾐího 
plaváﾐí ČSPS koﾐaﾐé dﾐe ヰヱ.ヰ6.ヲヰヲヰ  

 
Přítoﾏﾐi: M. ŠtěrHa, R. TáHorský, T. Prokop, P. Bukal, P. Hubal, J. Kozubek, J. Kuřiﾐa, 

M. Pohořelý, J. Srb 

Omluveni: J. Nalezeﾐý, T. KoIáﾐek 

Zapsal:  M. Pohořelý 

SIh┗álil: M. ŠtěrHa  

1. KONTROLA ÚKOLŮ ) ON-LINE SCHŮ)E VS D)P DNE 11.05.2020 

ヱ.ヵ.ヱ Koﾐečﾐé ┗ýsledky sezóﾐy )P ヲヰヱ9/ヲヰ ﾐa ┘eHu )P Hyly ┗ysta┗eﾐy. Byly také doplﾐěﾐy 
IhyHějíIí ┗ýsledky duatloﾐu. Čláﾐek hodﾐotíIí sezóﾐu ﾐesplﾐěﾐo, ﾐo┗ý terﾏíﾐ ヱヵ.ヶ.ヲヰヲヰ, 
zodpo┗ídá J. Kuřiﾐa. 

ヱ.ヵ.ヲ Přípra┗a terﾏíﾐo┗é listiﾐy soutěží )P ヲヰヲヰ/ヲヰヲヱ. )odpo┗ídá M. Pohořelý, terﾏíﾐ do 
25.6.2020. Úkol tr┗á. 

ヱ.ヶ.ヱ Školeﾐí rozhodčíIh D)P: Je třeHa staﾐo┗it terﾏíﾐ a lokalitu a zjistit počet případﾐýIh 
zájeﾏIů. IﾐforﾏaIe Hudou ﾐásledﾐě ┗ysta┗eﾐy ﾐa ┘eHu DP a )P. )odpo┗ídá P. Bukal, terﾏíﾐ 
do 25.6.2020. 

1.6.4 Ná┗rh zﾏěﾐ SŘ )P ohledﾐě podﾏíﾐek pro účast ﾐeregistro┗aﾐýIh pla┗Iů ﾐa soutěžíIh 
dle terﾏíﾐo┗é listiﾐy a saﾐkIe za porušeﾐí po┗iﾐﾐosti čleﾐůﾏ ČSPS pla┗at ﾐa soutěžíIh dle 
terﾏíﾐo┗é listiﾐy „ﾏiﾏo soutěž“ Hyl projedﾐáﾐ a je přílohou tohoto zápisu. Ná┗rh Hude 
předložeﾐ VH Sekce DZP 13.9.2020. 

1.7.2. Mustr zprá┗ delegátů )P Hyl projedﾐáﾐ a sIh┗áleﾐ VS jako poﾏůIka pro hodﾐoIeﾐí 
k┗ality soutěží a ﾐásledﾐý ┗ýpočet koefiIieﾐtu pro ┗ypláIeﾐí příspě┗ku pořadateli. Mustr je 

přílohou k toﾏuto zápisu. 

1.7.4. Výstupﾐí forﾏát dat z Hodo┗áﾐí D)P je připra┗eﾐý. Otesto┗áﾐí proHěhﾐe po zapsáﾐí 
┗ýsledků po soutěži DP ﾐa Seči. 

2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 
2.1. VS Hude dále koﾏuﾐiko┗at s pořadateli a aktualizo┗at podoHy soutěží. VS záro┗eň 

doporučuje pořadatelůﾏ sledo┗at aktuálﾐí iﾐforﾏaIe ﾐa ┗ládﾐíﾏ ┘eHu: 
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-

opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ 

2.2. )á┗ody MČR žaIt┗a ┗ Opa┗ě se Hudou koﾐat dle aktualizo┗aﾐýIh propoziI 
┗ysta┗eﾐýIh ﾐa ┘eHu DP 

2.3. )á┗ody ┗e Veselí ﾐad LužﾐiIí se uskutečﾐí ┗ plﾐéﾏ rozsahu 

2.4. VS vyslechl určil delegáty ú┗odﾐíIh soutěží DP: 

Seč – J. Kozubek, Brno – M. ŠtěrHa, Plzeň – J. Srb, Opava – J. KozuHek ふM. ŠtěrHaぶ 

2.5. VS ﾐa ﾐá┗rh STK DP schválil hosto┗áﾐí plavce Davida Richtera v ráﾏIi dálko┗ého 
pla┗áﾐí z klubu Kometa Brno do klubu Krokodýl Brno, podaﾐého po terﾏíﾐu 5.5.2020 

ふterﾏíﾐ podáﾐí hosto┗áﾐí pro sezóﾐu ヲヰヲヰ ČP ┗ dálko┗éﾏ pla┗áﾐí byl do 30.4.2020) z 

dů┗odu ﾐouzo┗ého sta┗u ohledﾐě paﾐdeﾏie Co┗id-19.  



2.6. VS určil ┗rIhﾐíﾏ rozhodčíﾏ pro MČR ﾐa Seči P.HuHala a druhýﾏ rozhodčíﾏ 
ﾐoﾏiﾐo┗aﾐýﾏ VS P.Bukala. 
 

3. REPREZENTACE 

3.1. VS vyslechl informaci J. Srba o proHěhlýIh tréﾐiﾐIíIh ┗ Hazéﾐu ┗ Praze – Podolí. 
3.2. VS vyslechl informaci J. Srba o pláﾐo┗aﾐýIh zﾏěﾐáIh ┗ projektu reprezentace a 

┗ýhledu ﾐa příští rok. Upra┗eﾐý Projekt reprezentace na rok 2020 bude VS předložeﾐ 
do terﾏíﾐu soutěže ﾐa Seči 

3.3. J. Srb informoval o z┗ažo┗aﾐé účasti reprezeﾐtačﾐího družst┗a DP ﾐa ﾏistro┗st┗í 
Rakouska Zell am See. ProHíhá komunikace s řediteleﾏ soutěže. 

3.4. Reprezeﾐtačﾐí treﾐér Hude požado┗at, aHy se každý ze současﾐýIh reprezeﾐtaﾐtů 
zúčastﾐil ﾐejﾏéﾐě čtyř zá┗odů DP ┗ letošﾐí doﾏáIí sezóﾐě, z toho ﾐejﾏéﾐě jedﾐoho 
MČR ┗ iﾐdi┗iduálﾐí kategorii. 
 

4. SCM DP 

4.1. VT SCM DP se uskutečﾐí ┗e StrakoﾐiIíIh ve dnech 14.-24.6.2020. ÚčastﾐíIi se ﾏusí 
prokázat čestﾐýﾏ prohlášeﾐíﾏ o Heziﾐfekčﾐosti, jehož ┗zor ┗edouIí treﾐér SCM 
přepošle ┗šeﾏ přihlášeﾐýﾏ účastﾐíkůﾏ. 
 

5. )IMNÍ PLAVÁNÍ 
5.1. VypláIeﾐí příspě┗ků pořadatelůﾏ za proHěhlou sezóﾐu čeká ﾐa ﾏožﾐou úpra┗u 

rozpočtu letošﾐího roku z dů┗odu situaIe ohledﾐě paﾐdeﾏie Co┗id-19 a 

ﾐeuskutečﾐěﾐou část sezóﾐy.  
5.2. Použití časoﾏíry od ČSPS Hude pořadatelůﾏ proplaIeﾐo dle předpokladu ┗ plﾐé ┗ýši 

 

6. RŮ)NÉ 

6.1. J. KozuHek iﾐforﾏo┗al, že časoﾏíra a ┗eškeré příslušﾐé ┗yHa┗eﾐí je překoﾐtrolo┗áﾐo 
a doplﾐěﾐo a plﾐě připra┗eﾐo pro použití ┗ ﾐadIházejíIí sezoně soutěží DP. 

6.2. Valﾐá hroﾏada SekIe D)P se Hude koﾐat ┗ Praze ﾐa Straho┗ě ┗ ﾐeděli ヱン.9.ヲヰヲヰ 
před odpoledﾐí koﾐfereﾐIí ČSPS. Číslo ﾏístﾐosti a přesﾐý čas Hudou ┗ poz┗áﾐIe. 

6.3. Příští sIhůze VS DZP se bude konat ﾐa Seči ┗ soHotu ヲΑ.ヶ.ヲヰヲヰ po skoﾐčeﾐí pr┗ﾐího 
soutěžﾐího dﾐe. 



Doplnění soutěžního Uádu – Základního ustanovení (článku 1): na konec věty „Ustanovení 
tohoto soutěžního Uádu jsou závazná pro všechny registrované členy, plavecké oddíly a kluby 
(dále jen oddíly) Českého svazu plaveckých sportů (ČSPS)“ se doplňují slova „a pUiměUeně též 
pro neregistrované plavce, kteUí se soutěže účastní „mimo soutěž““. 

Doplnění soutěžního Uádu – zaUazuje se nový článek 15. (a dosavadní následující články 15. a 
vyšší se pUiměUeně pUečíslují):  

15. PODMÍNKY PRO ÚČAST NEREGISTROVANÝCH PLAVCŮ 

15.1. Neregistrovaný plavec může plavat na soutěži pouze se souhlasem Ueditele soutěže. Délka 
jeho tratě podléhá samostatnému souhlasu Ueditele do 250 m. Na delší trati může plavat pouze 
s pUedchozím písemným souhlasem STK a na vlastní nebezpečí.  

15.2. PUihlášku je neregistrovaný plavec povinen podat poUádajícímu oddílu s dostatečným 
pUedstihem. Teditel soutěže (resp. STK dle bodu 15.1. poslední věty) je oprávněn požadovat 
doložení otužilecké pUipravenosti neregistrovaného plavce. 

15.3. Každý neregistrovaný plavec musí poUádajícímu oddílu prokazatelně pUedem doložit 
platný pozitivní lékaUský posudek (nikoliv starší jednoho roku) o své způsobilosti k 
otužileckému plavání, dle Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a 
Vyhlášky č. 3ř1/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydané 
Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

15.4. Neregistrovaný plavec se soutěže v zimním plavání účastní „mimo soutěž“ a nezískává 
tak výkonnostní stupně ani body dle tohoto soutěžního Uádu.  

15.5. Plavec, který je registrován jako člen ČSPS, se soutěže dle termínové listiny zimního 
plavání nemůže účastnit jako „neregistrovaný“ resp. „mimo soutěž“. Pokus o porušení tohoto 
pravidla je zvlášť závažným pUestupkem a lze za něj uložit peněžitou pokutu až do výše 5.000,- 
Kč nebo zastavit činnost až na 6 měsíců.  



Zpráva delegáta a hodﾐoIeﾐí soutěže ČP ZP 
 

Soutěž:  

Místo:  

Pořadatel:  

Datum:  

Delegát:  

Jury:  

Hodnocení jako ve škole tj. ヱ nejlepší, ヱヰ nejhorší 

1. Pořadatelské zaHezpečeﾐí  
1.1. Zázeﾏí (1-10): 

Popis:  

1.2. Pořadatelský týﾏ (1-10): 

Popis:  

1.3. Vyﾏěřeﾐí, vyzﾐačeﾐí, mapa tratí (1-10): 

Popis:  

1.4. Rozplavby (1-10): 

Popis:  

1.5. Dodržeﾐí časového rozvrhu (1-10): 

Popis:  

1.6. Ozvučeﾐí (1-10): 

Popis:  

1.7. Moderátor (1-10): 

Popis:  

1.8. PrezeﾐIe, startovﾐí čísla (1-10): 

Popis:  

1.9. Výsledky (1-10): 

Popis:  

2. Bezpečﾐost  
2.1. Trať (1-10): 

Popis:  



2.2. Bóje (1-10): 

Popis:  

2.3. Zajištěﾐí, záIhraﾐáři (1-10): 

Popis:  

2.4. Saﾐitka, lékař (1-10): 

Popis:  

2.5. Vstup do vody a výstup z vody (1-10): 

Popis:  

3. Rozhodčí a dohled ﾐad dodržováﾐíﾏ pravidel  
3.1. Rozhodčí (1-10): 

Popis:  

3.2. Měřeﾐí teploty (1-10): 

Popis:  

4. Společeﾐská úroveň  
4.1. Návštěvﾐost (1-10): 

Popis:  

4.2. Spoﾐzoři (1-10): 

Popis:  

4.3. Propagace (1-10): 

Popis:  

4.4. Vyhlášeﾐí (1-10): 

Popis:  

4.5. Ceny (1-10): 

Popis:  

4.6. Diplomy (1-10): 

Popis:  

4.7. OHčerstveﾐí (1-10): 

Popis:  

5. Ostatﾐí  
Popis:  


