Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS
konané dne 5.6.2016 v Plzni
Přítomni:

J. Kozubek, M. Moravec, J. Kuřina, T. Prokop, R. Táborský, M. Procházka, J. Nalezený,
P. Bukal, P. Mihola, R. Vítek

Zapsal:

R. Táborský

1. KONTROLA ZÁPISŮ VS A ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VH
1.1 Vyplacení příspěvků pořadatelům soutěží ZP za sezónu 2015/2016 – úkol trvá (nebyly
předloženy finální podklady)
1.2 Návrh společných bezpečnostních pravidel a manuálu pro pořadatele jak pro ZP tak pro DP zodp. J.Kozubek – úkol trvá
1.3 Dlouhodobý úkol VH - vypracování komparativní analýzy DP pro žákovské kategorie v
jednotlivých zemích – úkol trvá – zodp. Táborský
1.4 Úkol VH - realizace evidence zdravotních prohlídek – předřešeno na úrovni celého svazu –
v registraci nový povinný parametr pro datum zdravotní prohlídky – zodp. vedoucí klubů –
bez nich nebude plavci umožněna přihláška na závody – zodp. vš. kluby DP – viz. níže
doplněná informace
1.5 Redukce tratí soutěží ZP max. na 500m v případě chybějící sanitky dle rozhodnutí VS z před
sezóny 2013/14 – zodp. pořadatel/VR/delegát (na místě) – úkol trvá
1.6 Úkol STK ZP zveřejnit na webu ZP výklad nového pravidla o povolených plavkách v ZP – pro
letošní sezónu vyřešeno interním výkladem, pro příští sezónu bude řešeno separátně
1.7 Úkol STK ZP vypracovat doporučené znění pořadateli akceptovatelných lékařských potvrzení
– zodp. Prokop (STK) – předpřipraven formulář, odsouhlasen legislativní radou ČÚS – bude
vyvěšeno do 15.6.
1.8 Speciální diplomy / uznání za překonání rekordů, přeplavby a jiné příležitosti – zodp.
Táborský – úkol trvá
1.9 Příprava návrhu žádosti o přidělení pořadatelství MEJ DP v Račicích 2019 – zodp. předorg.
výbor - návrh rozpočtu – úkol trvá
2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
2.1. VS blahopřeje novým mistrům ČR i všem medailistům právě proběhlého MČR na 5km a
10km
2.2. VS bere na vědomí časy dosažené při kontrolním závodu v rámci VT repre na Slovensku a
splnění nominačních limitů (L. Štěrbová a V. Ingeduld)
2.3. VS jmenuje delegáty závodů ČP:
- Tovačov – J. Kozubek
- Špinka – J. Kuřina
- Jablonec – Kozubek
- Seč - Kozubek
- Brno – Procházka
- Vltava – Kozubek
- MČR žactva Hlučín - Bukal

3. ZIMNÍ PLAVÁNÍ
3.1. VS bere na vědomí obdržení dvou nabídek od nových pořadatelů závodů ČP ZP (Sázava, Zlate
Piesky) a informaci o požádání o doplnění informací do 15.6. do rukou STK ZP
3.2. Po tomto doplnění bude VS na příští schůzi rozhodovat o zařazení do termínovky ČP ZP
3.3. Současně bude po tomto termínu rozhodovat rovněž o pořadateli MČR ZP v plaveckých
způsobech prsa i volný způsob v nadcházející sezóně 2016/2017 dle vypsaného výběrového
řízení a o pořadatelích posledního závodu sezóny (dva zájemci – Záříčí a Nová Paka)
4. ROZHODČÍ
4.1. VS uložil komisi rozhodčích doplnit seznam rozhodčích o rozhodčí FINA – úkol trvá
5. REPREZENTACE
5.1. VS schvaluje dle splněných nominačních limitů a výsledku kvalifikačních závodů nominaci
reprezentantů pro ME v Hornu:
5 km
Tobiáš, Ingeduld (upřednostní delší tratě), Kútnik
Rybářová (upřednostní delší tratě), Benešová
10 km
Kútnik, Ingeduld, Kozubek
Benešová, Rybářová, Pechanová (DK)
25km
Ingeduld, Kozubek
Rybářová, Štěrbová
5.2. VS schvaluje start nominovaných na ME ve volných slotech v rámci kvót pro jednotlivé státy
(uvedeni výše kurzivou)
5.3. VS schvaluje udělení divoké karty Janě Pechanové pro start na ME na trati 10km z důvodu
slnění limitu a prokázání výkonnosti – 6. čas české historie a 2. nejlepší za posledních 6 let)
5.4. VS schvaluje dle splněných nominačních limitů a výsledku kvalifikačního závodu nominaci
reprezentantů jednotlivých juniorských kategoriích na MSJ v Hornu a MEJ v Piombinu:
Jiří Landsmann, Alena Benešová
Tomáš Ludvík, Michaela Štěrbová
5.5. VS projednal písemnou stížnost na reprezentačního trenéra v průběhu reprezentačního
soustředění na Slovensku a poskytl mu prostor na reakci
5.6. VS schválil zrušení nominace reprezentačního trenéra na ME v Hoornu
5.7. VS schválil J. Nalezeného jako vedoucího výpravy na ME v Hoornu
5.8. VS schválil J. Kozubka jako vedoucího na SP na Balaton
5.9. VS schválil M. Štěrbu jako vedoucího na MSJ v Hoornu
6. SCM
6.1. VS bere na vědomí informace o proběhlém VT SCM ve Strakonicích
7. HOSPODAŘENÍ
7.1. VS schválil proplacení faktury v souvislosti s MČR DP v Podolí
7.2. VS schválil proplacení odměn za MČR DP v Plzni:
Tobiáš 3000, Ingeduld 2000+2000, Kozubek M. 1000+1000, Kútník 3000, Rybářová 3000,
Štěrbová 3000, Benešová Al. 2000+2000, Picková 1000+1000

7.3. Vyplacení mimořádné odměny pro první tři kluby celkového pořadí Českého poháru DP –
úkol trvá (jednotlivci vyplaceni) – zodp. Tippmann
8. RŮZNÉ
8.1. VS bere na vědomí rozhodnutí VV ČSPS o povinném přihlašování na závody výhradně (!)
prostřednictvím on-line systému kvůli evidovaným zdravotním prohlídkám a to pro dálkové i
zimní plavání od 1.5.2017 (plavání již od 1.9.2016)
8.2. Příští schůze výboru sekce DZP se uskuteční na Seči dne 26.6.2016 ve 14:00 hod.

