
Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání 
ČSPS konané online dne 28. 2. 2023  

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

M. Pohořelý, J. Srb, A. Kavřík 

Omluveni:  - 

Zapsal:   P. Hubal a M. Pohořelý 

Schválil: M. Štěrba 

1. KONTROLA ÚKOLŮ ZE SCHŮZE VS DZP DNE 7. 11. 2022 

Bod 1.1. Soupis pravidel spolupráce pro pořadatele a technickou četu – úkol trvá 

Bod 2.2. Termínová listina soutěží DP na sezónu 2023 – splněno 

Bod 2.3. Zařazení Petra Bukala na FINA OWS Officials list číslo 15 – splněno 

Bod 2.4. Vyplacení příspěvků pořadatelům soutěží DP sezóny 2022 – splněno 

Bod 4.1. Vypracování Plánu činnosti SCM DP na rok 2023 – splněno. 

Bod 5.5. Vyplacení příspěvků pořadatelům soutěží ZP v roce 2022 – splněno 

Bod 6.1. Výběrové řízení na obslužnou skupinu vybavení pro pořádání soutěží – splněno 

Bod 6.2. Nastavení IS ČSPS pro ZP i DP tak, aby korespondoval s Přestupním řádem – úkol trvá 

Bod 6.4. Odeslání hlasů do ankety pro vyhlašování nejlepších sportovců ČSPS – splněno 

 

2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ 

2.1. VS se zklamáním bere na vědomí informaci, že nominace Petra Bukala do TOWSC bohužel 

nebyla úspěšná. Výkonná složka LEN Bureau preferovala nominaci kandidátů stejných 

členských zemí, které byly zastoupeny v předešlé technické komisi. 

2.2. VS bere na vědomí informaci o zrušení závodů SP v TPE and HKG v říjnu/listopadu 2023, oba 

závodu budou, dle plánu, součástí série SP až v roce 2024. VS současně bere na vědomí 

informaci o plánovaném Aquatics Festivalu v Egyptě 8. - 12. 5. 2023, jehož součástí bude 

také jedno kolo SP (10 km + štafeta 4 x 1500 m) 

2.3. VS schválil per rollam žádost Ondřeje Zacha a možnost plnění první kvalifikační podmínky pro 

účast na MS 2023, tj. zaplavání kvalifikačního času na 5 km v bazénu, v USA za stanovených 

podmínek (videozáznam atd.). 

2.4. VS vyslechnul informaci P. Bukala a M. Štěrby o akcích naplánovaných Slovenskou plaveckou 

federací v Šamoríně ve dnech 17. až 19. 8. - EP v DP na 10 km, mezinárodní závody na 1, 3 a 5 

km a mezinárodní školení rozhodčích DP pod hlavičkou WA. 

 

3. REPREZENTACE 

3.1. VS na návrh reprezentačního trenéra J. Srba schválil SP na 10 km na Sardinii dne 20. 5. 2023 

jako kvalifikační závod českých plavců pro účast na MS 2023. Doprovod: reprezentační trenér, 

asistent reprezentačního trenéra a fyzioterapeutka. V případě většího počtu plavců se 

splněnou první kvalifikační podmínkou bude doprovod rozšířen o další osobu/osoby. 

3.2. Reprezentační trenér informoval VS o zkompletování dotazníku, v němž se plavci vyslovili, na 

kterých soutěžích SP/EP mají v sezóně 2023 zájem startovat. 

3.3. Reprezentační trenér připomněl povinnost reprezentantů vyplňovat elektronický tréninkový 

deník Yarmil. Při nedodržení této povinnosti se omezuje finanční podpora příslušného 

reprezentanta. 



4. SCM DP 

4.1. VS vzal na vědomí informaci A. Kavříka o přípravě prvního VT SCM DP roku 2023, které se 

uskuteční v druhé polovině března v Pardubicích 

 

5. ZIMNÍ PLAVÁNÍ 

5.1. VS per rollam odsouhlasil konání MČR v ZP v prsařském způsobu v bazénu nestandardních 

rozměrů (33,34 m) z důvodu nemožnosti uskutečnění mistrovství v původně odsouhlaseném 

50 m bazénu, který je oproti původní dohodě s vedením PS Podolí stále vyhříván. Schválení 

změny proběhlo výjimečně ve zrychleném režimu velmi blízko samotnému termínu závodu, 

v příštích letech je nutné podobné změny, obzvláště v případě Mistrovství ČR, řešit výrazně 

dříve, aby se daly projednat a zajistit vhodné náhradní varianty.  

5.2. VS schválil delegáty na soutěže ZP do konce sezóny 2023: Praha-Podolí – T. Kocánek, 

Senec (SVK) – M. Pohořelý / J. Kuřina, Liberec – Prokop, České Budějovice – T. Kocánek, 

Zářičí – J. Kuřina, Nová Paka – bude definitivně stanoveno po VH klubů DZP. 

5.3. VS konstatoval, že MČR ZP ve volném způsobu dne 11. 2. v Brně-Jundrově bylo uspořádáno 

na vysoké úrovni. 

5.4. VS blahopřeje plavcům úspěšným na mistrovstvích světa organizací IISA a IWSA, která se 

uskutečnila ve Francii a ve Slovinsku. 

5.5. VS bere na vědomí informaci STK ZP, že soutěž v Krašovicích byla z organizačních důvodů 

přemístěna na Bolevecký rybník (tradiční místo podzimní soutěže oddílu KSOPl). 

 

6. RŮZNÉ 

6.1. VS vyslechnul informaci hospodáře sekce R. Táborského o konečném čerpání rozpočtu sekce 

v roce 2022 a o představě rozpočtu na rok 2023. 

6.2. VS se zabýval přípravou VH sekce DZP, která se uskuteční na Strahově v neděli 26. 3. 2023. 

6.3. Termín příští schůze VS DZP podle rozhodnutí nově zvoleného VS DZP. Lze očekávat, že se 

uskuteční v dubnu 2023. 


