Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS
konané dne 19.11.2016 v Brně
Přítomni:

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

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 – spojeno s dotacemi pro
pořadatele DP – probíhá na základě fakturace oddílů
1.3 Návrh společných bezpečnostních pravidel a manuálu pro pořadatele jak pro ZP tak pro DP zodp. J.Kozubek – úkol trvá - podklady budou rozeslány e-mailem všem členům VS
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 trvá
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 – před úkol J. Bažila
založit disciplíny do systému – do 31.12.2016
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 – úkol splněn
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 a byla zaslána předběžná přihláška na LEN
1.10 Řešení obsluhy svazové časomíry, jejíž čipovou technologii sekce DZP zakoupila, ale
nemůže ji na závodech DP využívat kvůli absenci obsluhy – výběrové řízení vypsáno a
vyvěšeno na webu DP s termínem přihlášek do 31.1.2017
1.11 Zapracování změn schválených 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 –
zapracováno a zveřejněno vyjma prováděcího článku – úkol trvá – zodp. STK
1.12 V souvislosti se změnou věkových kategorií vyhlašovat ČP i MČR v nové kategorií kadetů
po ročnících – zapracovat do rozpisů jednotlivých soutěží

2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
2.1. VS schvaluje max. 5 desetikilometrových závodů v rámci dvoudenních podniků pro kategorii
kadetů v návaznosti na předchozí doporučení pořadatelům ČP preferovat pro kategorii
kadetů tratě 5 km
2.2. VS rozhodl pro rok 2017 vypisovat MČR v kategorií kadetů pouze na 5km a v rámci MČR
dorostu a dospělých
2.3. VS bere na vědomí schválení reprezentačního projektu a jmenného seznamu reprezentantů
DP Výkonným výborem ČSPS tak, jak byl sekcí DZP předložen
2.4. VS bere na vědomí schválení projektu SCM DP a jmenného seznamu členů SCM DP
Výkonným výborem ČSPS tak, jak byl sekcí DZP předložen
2.5. VS schvaluje na základě termínové listiny úpravu termínů VT SCM DP dle návrhu
předloženého vedoucím trenérem SCM DP – schválená verze je vyvěšena na webu DP
2.6. VS děkuje TJ Krnov za uspořádání Superfinále ČP DP a vyhlášení letošního ročníku ČP DP
2.7. VS blahopřeje vítězům ČP DP 2016 a všem oceněným
2.8. VS schvaluje rozsah kategorie mladšího žactva na bazénovém MČR DP 3km pouze na ročník
2006 a ukládá si připravit návrh na VH ke schválení změny kvalifikační podmínky pro účast
na MČR nejmladší kategorie na základě disciplín 400VZ a 800VZ od roku 2018
2.9. V souvislosti s novými věkovými kategoriemi VS potvrzuje formát Superfinále ČP DP 2017
v letošním formátu (muži, dorost), tj. bez kategorie kadetů, kteří budou vyhlášeni jako
samostatná kategorie při Superfinálem žactva a kadetů
2.10. VS schvaluje resp. potvrzuje následující termíny DP pro sezónu 2017:
12.2. Vysoké Mýto – MČR masters
11.3. Zlín - Plavecká šestihodinovka (mimo ČP)
2.4. Praha – Podolí (bazénové MČR žactva, kadetů, dorostu a dospělých)
13.5. Kladno - Námořní míle
27.5. Plzeň – Bolevák
2.6. Czechman Swim (1,9km)
3.6. Špinka
10.6. Tovačov
17.6. Seč
18.6. Seč (namísto Mělic)
25.6. Jablonec (jen 1km)
2.7. Brno
9.7. Praha – Vltava
22.-23.7. Hlučín - MČR žactva
29.7. Těrlicko
5.-6.8. Dolní Vltavice
13.8. Veselí
26.8. Pastviny
26.8. Gaston (mimo ČP)
2.-3.9. Račice – MČR 5km a 20km
9.9. Mělice – superfinále žactva a kadetů
16.-17.9. Plzeň 24-hodinovka (mimo ČP)
3.-4.11. Krnov - Superfinále a vyhlášení ČP

3. ZIMNÍ PLAVÁNÍ
3.1. VS vzal na vědomí vznesený podnět ve věci dodržování pravidel: (i) přítomnosti lékaře při
soutěži v Blansku i vysvětlení, že lékař byl přítomen tak, jak ukládají řády, (ii) start plavce
v rukavicích – mimo soutěž
3.2. VS vzal na vědomí informaci o indispozicích některých plavců při letošních soutěžích ZP a
konstatuje, že plná odpovědnost za přihlášku na následující soutěž je na vedoucím
přihlašujícího oddílu s tím, že konečné a nezpochybnitelné rozhodnutí o startu takového
plavce je plně v pravomoci VR, který má právo přikázat plavci, aby ukončil závod
3.3. VS diskutoval otázku startu dětí v soutěži ZP v souvislosti s pravidly a zodpovědností
pořadatele
3.4. VS vzal na vědomí limity stanovené STK pro MČR ZP
3.5. VS diskutoval první záležitosti přidělování VT za zahraniční starty – byla projednána
metodika přiznávání výkonnostních stupňů 17.2.1 SŘ ZP, která reflektuje ústní dohodu členů
podsekce ZP
3.6. VS vzal na vědomí informaci o zveřejnění aktualizovaných pravidel a SŘ na webu ZP
3.7. VS uložil podsekci ZP vypracovat termínovku 17/18
3.8. VS schválil delegáty pro soutěže: Plzeň – T. Prokop, Hradec Králové – P. Mihola, Choceň – J.
Kuřina, Praha – T. Kocánek, Pardubice – M. Moravec, Náchod – J. Kuřina, Katowice – P.
Mihola, Choceň – J. Kuřina, Praha – Bráník – T. Kocánek, Brno – J. Kozubek (náhradník T.
Prokop), Sázava – R. Táborský, Olomouc – J. Kuřina, Praha – Podolí – M. Moravec, Bratislava
– P. Mihola, Senec – T. Prokop, Opava – J. Kuřina, Záříčí – M. Moravec, Nová Paka – T.
Prokop

4. REPREZENTACE
4.1. VS ukládá P. Tippmannovi dovybavit reprezentaci DP za letošní rok – nebyly předány
všechny části výstroje – zodp. Kozubek, Srb
4.2. VS schválil kvalifikační závody pro MS DP a MEJ DP:
4.2.1. Limit je možné splnit v bazénu při MČR 2.4. v Praze - Podolí a/nebo při kontrolním
závodě reprezentace v květnu - datum bude upřesněn
4.2.2. Kvalifikačními závody budou:
- Pro MS 25 km – 15 km v Tovačově 10.6.
- Pro MS 5 km – 5 km na Seči 17.6. – závod s hromadným startem
- Pro MS 10 km – MČR 10 km na Seči 18.6. – závod s hromadným startem –
oddělený start mužů i žen
- Pro MEJ DP:
Dorost - MČR 10 km Seč 18.6. – závod s hromadným startem
– oddělený start mužů i žen
Kadeti - 5 km Seč 17.6. – závod s hromadným startem
4.2.3. Kvalifikační závody mohou být upřesněny, doplněny nebo zrušeni na základě splnění
kvalifikačních limitů z bazénu

5. HOSPODAŘENÍ
5.1. VS vzal na vědomí informaci o plánovaném rozpočtu pro příští rok, který by měl být
minimálně ve stejné výši jako v letošním roce
5.2. VS bere na vědomí, že schválené odměny za umístění na MČR 20km v Račicích byly
vyplaceny
5.3. VS bere na vědomí, že schválený kompenzační příspěvek za neuspořádaný VT před MSJ a
MEJ jsou vypláceny na základě fakturace oddílů
6. RŮZNÉ
6.1. Vzal na vědomí informaci o svazovém portálu czechswimming.cz – členové VS mají za úkol si
aktivovat účet kvůli komunikaci a testování i využití sdílených souborů
6.2. VS ukládá J.Kozubkovi organizaci ankety o nejlepší sportovce sekce DZP
6.3. VS schvaluje nákup náhradní baterie a elektrod k defibrilátoru sekce
6.4. VS ukládá komisi rozhodčích přípravu školení rozhodčích DP a ZP
6.5. Příští schůze VS se bude konat 11.2.2017 v Brně po MČR ZP

