Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání
ČSPS konané dne 11.2.2017 v Brně
Přítomni:
Omluveni:

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

Zapsal:

J. Kozubek

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. 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
1.3. 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
1.4. 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 – založení závodů pro online přihlášky provede
s dostatečným předstihem příslušný člen STK nebo jím pověřený člen sekce.
1.5. Speciální diplomy / uznání za překonání rekordů, přeplavby a jiné příležitosti – zodp. Táborský
– úkol trvá
1.6. 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 – úkol splněn. Zapracování nové obsluhy bude
prováděno na závodech DP.
1.7. 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
1.8. 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. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
2.1. VS schválil výjimku ze soutěžního řádu pro MČR masters ve Vysokém Mýtě pro termíny
přihlášek a zveřejnění startovní listiny.
2.2. VS schválil konečnou verzi termínové listiny pro ČP DP 2017.
2.3. VS rozhodl o oddělení STD DP pro rok 2017 a jejich samostatné vydání.
2.4. VS schválil delegáta pro soutěž: MČR v Podolí – P. Bukal
3. ZIMNÍ PLAVÁNÍ
3.1. VS diskutoval první záležitosti přidělování VT za zahraniční starty – byla projednána metodika
přiznávání výkonnostních stupňů 17.2.1 SŘ ZP. Přidělení VT na základě osobní žádosti plavce
musí být uveřejněno na stránkách ZP nejpozději k termínu přihlášek dle rozpisu soutěže.
3.2. VS uložil podsekci ZP vypracovat termínovku 17/18 – úkol trvá

3.3. VS schválil delegáty pro soutěže: Sázava – R. Táborský, Olomouc – zrušeno, Praha – Podolí –
M. Moravec, Bratislava – M. Moravec, Senec – T. Prokop, Opava – zrušeno, Záříčí – P. Mihola,
Nová Paka – T. Prokop
3.4. VS projednal připomínky k soutěži ČP v ZP v Náchodě. Rozhodnutí STK ZP ohledně nesplnění
časového limitu plavců a obodování soutěže byly správné a zůstávají v platnosti.
3.5. VS žádá o navrácení původního putovního poháru pro nejlepšího zimního plavce (před
rozdělením soutěže dle pohlaví). Pohár bude uložen na sekretariátu ČSPS.
3.6. VS odvolal z pozice STK ZP Tomáše Prokopa. VS děkuje Tomáši Prokopovi za dosavadní práci.
3.7. VS jmenuje novou komisi STK ZP – předseda Michal Moravec, člen Jiří Kuřina.
4. REPREZENTACE
4.1. VS ukládá P. Tippmannovi dovybavit reprezentaci DP za letošní rok – nebyly předány všechny
části výstroje – zodp. Kozubek, Srb – částečně vybaveno při VT v Pardubicích.
4.2. VS projednal znění nového pravidla o čepičkách pro mezinárodní soutěže DP a žádá o jejich
výrobu dle nových pravidel ve výrazném barevném provedení.
4.3. VS bere na vědomí hodnocení VT v Pardubicích.
5. HOSPODAŘENÍ
5.1. VS schvaluje odměny za ČP v DP 2016 a žádá o jejich vyplacení.
5.2. VS souhlasí s proplacením nákladů MČR v zimním plavání v Brně.
5.3. VS rozhodl o navýšení příspěvků oddílům za pořádání závodů ČP v ZP a DP. Metodika
přidělování příspěvků zůstala zachována.
6. RŮZNÉ
6.1. VS bere na vědomí výsledky hlasování ankety o nejlepší sportovce sekce DZP a gratuluje všem
oceněným na vyhlášení ČSPS.
6.2. VS schvaluje nákup náhradní baterie a elektrod k defibrilátoru sekce – zodp. Moravec
6.3. VS ukládá komisi rozhodčích přípravu školení rozhodčích DP a ZP. Školení proběhne v létě na
dvoudenním závodě ČP v DP. Termín bude upřesněn. VS žádá oddíly, které se zúčastňují ČP
DP a ZP, aby nominovaly na školení své členy na proškolení rozhodčích DP a ZP.
6.4. VS schválil termín řádné Valné hromady sekce DZP dne 14.5.2017 na Strahově:
9:30 prezentace
10:00 zahájení
13:00 oběd
14:00 Konference ČSPS - pro zvolené delegáty sekce DZP
6.5. Příští schůze VS se bude konat v neděli 2.4.2017 v Praze Podolí v průběhu MČR v cca 12 hodin
po doplavání rozplavby kadetů.

