
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání 
ČSPS konané po valné hromadě v Praze dne 13.09.2020 

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

Omluveni:  J. Kozubek, J. Srb, J. Nalezený 

Zapsal:   M. Pohořelý 

Schválil: M. Štěrba 

1. KONTROLA ÚKOLŮ ZE SCHŮZE VS DZP DNE 27.06.2020 
1.5.1 VS určil na základě výběrového řízení pořadatele mistrovských soutěží ZP sezóny 

2020/21 (MČR volný způsob a MČR prsa) takto: 

• MČR volný způsob – FiBr (Brno) 

• MČR prsa – I.PKO (Praha) 

2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 
2.1 Vyhlášení konečných výsledků ČP žactva, kadetů a soutěže družstev proběhlo v 

Mělicích. Vyhlášení mužů, žen a dorostu bude v Krnově. 

2.2 VS souhlasí s vyplacením příspěvků pořadatelům soutěží DP 2020 dle zavedených 

kritérií a v rámci schváleného rozpočtu pro tento účel. 

2.3 VS souhlasí s vyplacením odměn za pořadí v ČP DP 2020. 

3. REPREZENTACE 
3.1 VS bere na vědomí aktualizace informací o plánovaných VT reprezentace v letošním 

roce a plánované účasti na mistrovsví Rakouska ve Vídni: 

• Mistrovství Rakouska se konalo 13.9.2020 

• VT Šamorín přeloženo na listopad. Případnou náhradní lokalitu (Pardubice?) v 

případě komplikace s vycestováním na Slovensko je třeba řešit s dostatečným 

časovým předstihem. Zodpovídá J. Srb. 

3.2 aktualizovaný projekt reprezentace na základě proběhlé sezóny DP předloží 

reprezentační trenér J. Srb do 20.10.2020 

4. SCM DP 
4.1 Poslední letošní VT SCM proběhne v Plzni v polovině října 

5. ZIMNÍ PLAVÁNÍ 
5.1 Příspěvky pořadatelům soutěží ZP v sezóně 2019/2020 budou vypláceny dle podkladů 

dodaných na sekretariát do 20.10.2020 

5.2 VS bere na vědomí změny soutěžního řádu zimního plavání, které byly schváleny na 

valné hromadě 13.9.2020. VS dále pověřuje STK ZP zapracováním změn do SŘ a STD a 

vystavením na webu zimního plavání do 20.9.2020 

5.3 VS bere na vědomí, že soutěž v Horní Cerekvi plánovaná na 24.10.2020 byla zrušena z 

důvodu hygienických požadavků a omezení ohledně onemocnění Covid-19 

5.4 VS vyslechl předběžná doporučení pro pořadatele soutěží v ZP ohledně prevence šíření 

nemoci Covid-19 a uveřejnil je na webu zimního plavání 

5.5 VS oznamuje, že vyhlášení konce proběhlé sezóny 2019/2020 v zimním plavání 

proběhne při zahájení letošní sezóny na Punkvě v režii Dany Zbořilové (DZP Haná 

Prostějov) 



5.6 VS schvaluje delegáty soutěží v zimním plavání: 

Blansko (Macocha) – T. Prokop, Slavkov – J. Kuřina, Jičín – T. Kocánek, Blansko (Palava) 

– M. Pohořelý, Rozkoš – T. Prokop/J. Kuřina, Plumlov – M. Pohořelý, Plzeň – J. Kuřina/T. 

Prokop, Hradec Králové – T. Kocánek 

6. RŮZNÉ 
6.1 VS připomíná, že od sezóny 2021 bude na všech soutěžích ČP a MČR DP povinně 

použita časomíra ČSPS. 

6.2 VS připomíná, že od sezóny 2021 se na všech soutěžích ČP a MČR DP při občerstvování 

plavců budou používat výhradně biologicky odbouratelné kelímky 

6.3 Příští schůze VS se uskuteční v listopadu. Pokud to situace dovolí, tak klasickou formou, 

pokud ne, tak on-line. 


