Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS
konané dne 8.10.2016 ve Slavkově
Přítomni:

J. Kozubek, M. Moravec, J. Kuřina, T. Prokop, R. Táborský, M. Šindelář, P. Hubal, P.
Bukal

Omluveni:

P. Mihola

Zapsal:

R. Táborský

1. KONTROLA ZÁPISŮ VS A ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VH
1.1 VS uložil komisi rozhodčích doplnit seznam rozhodčích o rozhodčí FINA - úkol trvá – zodp. P.
Bukal
1.2 Vyplacení příspěvků pořadatelům soutěží ZP za sezónu 2015/2016 – podklady byly již
předloženy, tj. zbývá proplatit – úkol trvá – Svaz zatím neproplácel
1.3 Návrh společných bezpečnostních pravidel a manuálu pro pořadatele jak pro ZP tak pro DP zodp. J.Kozubek – úkol trvá
1.4 Realizace evidence zdravotních prohlídek – na úrovní celého ČSPS je 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) – v registraci je nový povinný
parametr pro datum zdravotní prohlídky, za který zodpovídají vedoucí jednotlivých
klubů/oddílů – úkol pro všechny vedoucí klubů DZP
1.5 Vypracování kompletního návodu pro zakládání soutěží v systému on-line ČSPS pro kluby
zimního a dálkového plavání v souvislosti s povinností on-line přihlašování všech plavců ČSPS
(včetně DZP od 1.5.2017) – úkol trvá – zodp. P. Hubal/M. Procházka
1.6 Redukce tratí soutěží v případě chybějící sanitky – úkol splněn v rámci usnesení VH DZP 2016
tak, že pokud není na soutěži zajištěna přítomnost vozu zdravotní záchranné služby a lékaře,
VR zakáže plavat na tratích 500 metrů a delších."
1.7 Zveřejnit na webu ZP výklad nového pravidla o povolených plavkách v ZP – bude vyřešeno
v rámci výkladu ke všem změnám schváleným VH 2016 – zodp. STK
1.8 Speciální diplomy / uznání za překonání rekordů, přeplavby a jiné příležitosti – zodp.
Táborský – úkol trvá
1.9 Návrh žádosti o přidělení pořadatelství MEJ DP v Račicích 2019 – zodp. předorg. výbor - návrh
rozpočtu byl předložen – úkol trvá
2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
2.1. VS vzal na vědomí informaci J. Kozubka o stavu nalézaní řešení obsluhy svazové časomíry,
jejíž čipovou technologii sekce DZP zakoupila, ale nemůže ji na závodech DP využívat kvůli
absenci obsluhy – VS vypíše výběrové řízení prostřednictvím stránek DP
2.2. VS ukládá STK nejen zapracovat změny schválené VH DZP 2016 do pravidel a SŘ v rámci STD,
ale rovněž je zveřejnit samostatně na stránkách ČSPS včetně uváděcího článku na stránkách
DP i ČSPS
2.3. V souvislosti se změnou věkových kategorií VS rozhodl vyhlašovat ČP i MČR v nové kategorií
kadetů po ročnících

2.4. VS doporučuje pořadatelům ČP preferovat pro kategorii kadetů tratě 5 km (hlavně u
jednodenních soutěží)
2.5. VS rozhodl pro rok 2017 vypisovat MČR v kategorií kadetů pouze na 5km a v rámci MČR
dorostu a dospělých
2.6. VS schvaluje zimní (bazénové) MČR v termínu 2.4.2017 v Praze – Podolí
2.7. VS schvaluje následující termíny DP pro sezónu 2017: 12.2. Vysoké Mýto – MČR masters,
17.3. Zlín - Plavecká šestihodinovka (mimo ČP), 2.4. Praha – Podolí (bazénové MČR žactva,
kadetů, dorostu a dospělých), 13.5. Kladno - Námořní míle, 17.6. Špinka, 22.-23.7. Hlučín MČR žactva, 2.-3.9. Račice – MČR, 9.9. Mělice, 3.-4.11. Krnov - Superfinále a vyhlášení ČP
2.8. VS schvaluje jmenný seznam sportovců do SCM DP ČR pro sezónu 2016-2017 dle vedoucím
trenérem navržených kritérií a výsledků (viz. příloha)
2.9. VS schvaluje vedoucím trenérem SCM předložený návrh Plánu činnosti SCM DP v sezóně
2016-2017
3. ZIMNÍ PLAVÁNÍ
3.1. VS schválil delegáty pro soutěže: Slavkov – J. Kuřina, Jičín - J. Kuřina, Jihlava – T. Prokop,
Přerov – M. Moravec (náhradník P. Mihola), Blansko – bude určen, Plumlov – P. Mihola
(náhradník M. Moravec), Plzeň – T. Prokop, Hradec Králové – P. Mihola, Choceň – J. Kuřina,
Praha – T. Kocánek
3.2. VS vzal na vědomí zrušení soutěže na Fojtce a rozhodl mezi dvěma nabídkami na uspořádání
soutěže 12.11.2016 (Jablonec nad Nisou vs. Blansko) pro variantu Blansko, tedy na přehradě
Palava
4. REPREZENTACE
4.1. VS bere na vědomí hodnocení reprezentace na ME v Hoornu, na MSJ v Hoornu, na OH v Riu
a na MEJ v Piombionu
4.2. VS schvaluje složení reprezentačního družstva DP pro rok 2017:
A-tým: Jana Pechanová, Matěj Kozubek
B-tým: Vít Ingeduld, Ján Kútnik, Jakub Tobiáš, Alena Benešová, Silvie Rybářová, Lenka
Štěrbová
kandidáti – nikdo
junioři: Alena Benešová, Michaela Štěrbová, Tomáš Ludvík, Jiří Landsmann
4.3. VS schvaluje projekt reprezentace DP na období 2016-7 předložený novým reprezentačním
trenérem J. Srbem s vyjímkou limitů na 5 km v kategorii kadetů, kterou navyšuje o 15 vteřin
u kadetů i kadetek.
5. HOSPODAŘENÍ
5.1. VS bere na vědomí, že příspěvky účastníkům na MČR DP 2016 byly vyplaceny
5.2. VS ukládá STK vypracovat návrh příspěvků pro pořadatele ČP DP za sezónu 2016
5.3. VS schvaluje výplatu odměn za umístění na MČR 20km v Račicích (M. Kozubek 3000 Kč, V.
Ingeduld 2000 Kč, J. Kútnik 1000 Kč, L. Štěrbová 3000 Kč, P. Šťastná 2000 Kč, P. Avramová
1000 Kč)
5.4. VS schvaluje kompenzační příspěvek za neuspořádaný VT před MSJ v částkách 5000 Kč pro
Ludvíka, Landsmanna, Štěrbovou a Benešovou, a za neuspořádaný VT před MEJ v částkách

5000 Kč pro Ludvíka a Štěrbovou a neschvaluje jej pro Benešovou a Landsmanna z důvodu
jejich absence na suplujícím VT SCM a výkonu na MEJ samotném
6. RŮZNÉ
6.1 Příští schůze VS bude 19.11. v Brně v rámci VC Brna a v termínu ZP Plumlov
7. PŘÍLOHY

