
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání 
ČSPS konané online dne 16.03.2021 

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

Omluveni:  J. Kuřina, M. Pohořelý, J. Nalezený 

Zapsal:  M. Štěrba, P. Hubal 

Schválil: M. Štěrba 

1. KONTROLA ÚKOLŮ ZE SCHŮZE VS DZP DNE 04.02.2021 

1.2.3 Vzhledem k tomu, že se neuskuteční vyhlašování nejlepších sportovců ČSPS za rok 
2020, VS rozhodl o náhradní formě ocenění v rámci DZP. Výsledky ankety budou publikovány 
na webech DP a ZP, ocenění bude vyhlášeným plavcům předáno při MČR na Seči. Zodpovídá 
R. Táborský a P. Hubal. 

1.6.2 Doplňování proběhlých soutěží ZP do sekce „Výsledky“ splněno. 

 
2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

2.1. Zimní MČR DP v Praze-Podolí se ruší bez náhrady. Informace bude obratem 

zveřejněna na webu DP. Zodpovídá P. Hubal. 

2.2. Termínová listina DP 2021 je až na Krnov kompletní a zveřejněná na webu DP. 

„Klasické“ STD letos stejně jako vloni nebudou z důvodu nereálnosti kompletace 

rozpisů soutěží v dostatečném časovém předstihu. Aktualizovaná pravidla DP a 

soutěžní řád DP budou publikovány na webu DP do 30.4.2021. Zodpovídá P. Hubal. 

2.3. Oba naši DP rozhodčí s kvalifikací FINA – Petr Bukal a Petr Hubal – byli ze strany ČSPS 

nominováni na květnové ME v Maďarsku. 

 

3. REPREZENTACE 

3.1. VS vyslechl informaci reprezentačního trenéra J. Srba o výsledku našich 

reprezentantů na SP v Kataru. 

3.2. Vzhledem k zrušení zimního MČR DP v Podolí, kde měli reprezentanti usilovat o 

zaplavání kvalifikačního času jako nutné podmínky pro účast na OH kvalifikaci a na 

ME v Maďarsku, souhlasí VS s organizací kvalifikačních testů náhradní formou za 

předem jasně definovaných podmínek, které navrhne reprezentační trenér.                         

J.Srb se rovněž spojí s osobními trenéry zainteresovaných závodníků ke zjištění 

zájmu reprezentantů o absolvování kvalifikačních testů. Termín neprodleně.  

3.3. VT  Šamorín plánováno na termín 25.4. až 2.5.2021. VS pověřuje J. Srba, aby ve 

spolupráci s generálním sekretářem ČSPS prověřil, zda je možný nedělní nástup na 

VT (v souvislosti s testováním na covid přímo v Šamoríně). VS odsouhlasil případné 

zvýšení nákladů na VT oproti rozpočtované částce, pokud to bude nutné z důvodu 

prodloužení pobytu v Šamoríně kvůli testování na covid. J.Srb ihned po kompletaci 

údajů zašle VS přesný termín VT, jmenný seznam účastníků a odhad finančních 

nákladů. 

3.4. VS bere na vědomí, že VV ČSPS vypsal výběrové řízení na vedoucího trenéra 

reprezentace DP na následující OH cyklus. Informace o výběrovém řízení byla 

zveřejněna na webových stránkách ČSPS a DP. 



 

4. SCM DP  

4.1. První letošní VT plánované na 4.-10.4. se z důvodu pandemické situace ruší. 

 

 

5. ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

5.1. VS vyslechl zprávu delegáta soutěže MČR ZP prsa T. Kocánka a informace ostatních 

členů VS, kteří se mistrovství osobně účastnili jako závodníci nebo pořadatelé. 

Všichni se shodli, že MČR bylo připraveno na vysoké organizační úrovni. 

VS děkuje pořadateli I.PKO a jmenovitě řediteli soutěže Tomášovi Prokopovi za 

mimořádné úsilí v zajištění konání mistrovství. 

5.2. VS vzhledem k současným zpřísněným vládním opatřením vyplývajícím ze zhoršené 

epidemiologické situace rozhodl o ukončení Českého poháru ZP sezóny 2020/21. 

S ohledem na skutečnost, že nebyla naplněna podmínka nejméně 10 soutěží v této 

sezóně, nebudou vyhlášeny konečné výsledky. 

 

6. RŮZNÉ 

6.1. VS připomíná správcům webu zimního plavání (zimni-plavani.info) nutnost 

průběžného zveřejňování zápisů ze schůzí VS DZP. 

6.2. Návrh na formu vytvoření „technické čety“ a odhad potřebných finančních 

prostředků na její činnost bude VS předložen do termínu příští schůze. Zodpovídá J. 

Kozubek, T. Prokop a R. Táborský. 

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 26.4.2021 od 18.00 hod v online podobě. 


