
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání 
ČSPS konané online dne 30.11.2020  

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

M. Pohořelý, J. Kozubek, J. Srb, 

Omluveni:  J. Nalezený 

Zapsal:   M. Pohořelý 

Schválil: M. Štěrba 

1. KONTROLA ÚKOLŮ ZE SCHŮZE VS DZP DNE 13.09.2020 

1.2.1 Vzhledem ke zrušenému finále ČP DP v Krnově se vyhlášení konečných výsledků ČP 
2020 uskuteční při zimním MČR DP v Podolí v dubnu 2021. 
1.2.2 Příspěvky pořadatelům ČP v dálkovém plavání 2020 byly vyplaceny dle zavedených 
kritérií a v rámci schváleného rozpočtu 
1.4.1 Poslední letošní VT SCM plánované do Plzně bylo zrušeno z důvodu koronavirové 
pandemie 
1.5.1 Příspěvky pořadatelům ČP v zimním plavání 2019/2020 byly vyplaceny dle zavedených 
kritérií a v rámci schváleného rozpočtu 
1.5.2 Změny soutěžního řádu zimního plavání schválené VH byly zapracovány a publikovány 
na webu ZP 
1.5.5 Odložené vyhlášení výsledků ČP ZP proběhlo na Punkvě při zahájení sezóny 2020/2021  
1.5.6 Z důvodů vládních omezení proběhly v ČP zimního plavání pouze 2 soutěže – Punkva a 
Slavkov 
 

2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

2.1. VS vyslechl zprávu ZP o probíhající přípravě termínové listiny sezóny 2021 

2.2. Výběrového řízení pro MČR na 10 km (plánované na 26.-27.6.2021) bude zveřejněno 

do 15.12.2020 s tím, že přihlášky bude třeba zaslat do 31.1.2021 

2.3. VS bude i letos volit plavce roku (nejlepší zimní plavec, nejlepší junior a 3 x nejlepší 

DP plavec). Způsob volby stejný jako vloni, hlasy elektronicky zaslat P. Hubalovi do 

15.12.2020. Přehled výsledků jednotlivých plavců je k dispozici mimo jiné na 

webových stránkách ZP (J.Kuřina: Zhodnocení sezóny 19/20) a DP (J.Srb: Zhodnocení 

sezóny 2020).  

 

3. REPREZENTACE 

3.1. VS vyslechl informaci J. Srba ohledně stavu čerpání projektů PRoTON a odsouhlasil 

úpravy položkového čerpání související s výpadky některých akcí v důsledku 

pandemické situace.  

3.2. VS vyslechl informaci J.Srba, že A.Benešová z důvodu věku již nemůže být na další 

období zařazena do projektu PRoTON a navrhl na uvolněné místo J.Pleskotovou. 

3.3. VS vyslechl informaci J.Srba, že jmenný seznam reprezentantů byl schválen VV 

3.4. VS vyslechl informaci J. Srba ohledně připomínek VV k projektu reprezentace 2021 

  



4. SCM DP  

        4.1  VS schválil Program činnosti SCM DP a Seznam sportovců zařazených do výběru        

                SCM DP na sezónu 2020/21 navržený vedoucím trenérem SCM. 

        

5. ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

5.1. VS vyslechl informace T.Prokopa ohledně čerpání rozpočtu na nové technické 

vybavení. 

5.2. VS schvaluje implementovat změny nových věkových kategorií dle změn v SŘ 

zimního plavání v systému bodování zimního plavání správci systému M. Moravcem 

a P. Bartoňkem. Za koordinaci zodpovídá předseda STK ZP T. Kocánek  

5.3. nejbližší soutěže, které se budou konat v omezeném režimu dle doporučení a 

omezení vládou ČR k nemoci Covid-19 – 12.12.2020 - Náchod, 26.12.2020 - Praha 

5.4. VS projednal žádost klubu FIDES Brno o kompenzaci finanční ztráty při pořádání 

soutěží na Punkvě a ve Slavkově 2020 a konstatuje, že rozpočet sekce neumožňuje 

v této záležitostí pomoci. 

5.5. Pro obě mistrovství v ZP bude v sezoně 2020/2021 jako jediná podmínka 

kvalifikačních limitů stanoveno "výkonnostní stupeň opravňující ke startu na 

mistrovské trati".   

5.6. Celkoví vítězové Českého poháru v ZP budou vyhlášeni pouze za předpokladu, že se v 

rámci celé sezóny bude konat alespoň 10 soutěží s bonifikací za pořadí.  

5.7. VS schvaluje delegáty následujících soutěží v zimním plavání 

Náchod - J. Kuřina, Praha (ND) – T. Kocánek, Pardubice – M. Štěrba, Krašovice - T. Prokop, 

Mladá Boleslav – M. Pohořelý, Choceň - M. Pohořelý, Praha Braník- T. Kocánek, Sázava - R. 

Táborský, Brno – T. Kocánek, Katowice – J. Kuřina, Holoubkov – T. Prokop,  

 

6. RŮZNÉ 

6.1. VS schvaluje navrženou roční odměnu za údržbu časomíry a jejích komponent. 

6.2. Do rozpočtu pro rok 2021 budou zahrnuty náklady na technickou skupinu 

obstarávající správu nového technického vybavení 

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

použita časomíra ČSPS. 

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

občerstvování plavců budou používat výhradně biologicky odbouratelné kelímky 

6.5. Příští schůze VS se uskuteční v průběhu února 2021.  

 

 


