Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS
konané dne 2.4.2017 v Praze
Přítomni:

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

Omluveni:

J. Kuřina

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 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 – na MČR DP v Praze – Podolí již
veškeré přihlášky byly zpracovány výhradně přes tento systém, připravuje se v plném rozsahu
i pro první závod na otevřené vodě
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 do on-line 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 – úkol trvá, ale
koordinovat s novou aktivitou VV ČSPS
1.6 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 – úkoly splněny
1.7 V souvislosti se změnou věkových kategorií vyhlašovat ČP i MČR v nové kategorií kadetů po
ročnících – zapracovat do rozpisů jednotlivých soutěží
1.8 Příprava návrhu na VH ke schválení změny kvalifikační podmínky pro účast na MČR nejmladší
kategorie na základě disciplín 400VZ a 800VZ od roku 2018 v souvislosti s předchozím
schválením VS rozsahu kategorie mladšího žactva na bazénovém MČR DP 3km pouze na
ročník 2006
1.9 Termínovka ZP 17/18 – zodp. podsekce DZP – termín 31.5.2017
1.10 Navrácení původního putovního poháru pro nejlepšího zimního plavce – zatím uložen u
předsedy VS
1.11 Nákup náhradní baterie a elektrod k defibrilátoru sekce DZP – zodp. Moravec – úkol trvá
1.12 Příprava školení rozhodčích DP a ZP při dvoudenním závodě ČP DP – zodp. komise
rozhodčích – úkol trvá

2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
2.1. VS vzal na vědomí informaci o přidělení pořadatelství MEJ DP 2019 do Prahy s místem
konání v Račicích
2.2. VS vzal vědomí informaci o zájemcích vzešlých z vypsaného výběrového řízení na obsluhu
svazové časomíry a sekcí zakoupené čipové technologie
2.3. VS schválil účast rozhodčího na FINA listu Petra Hubala na FINA OWS Officials School
v Portugalsku
2.4. VS schválil účast rozhodčích FINA (pp. Bukal, Hubal) na závodech MS, ME, případně jiných
závodech LEN (EP) kvůli erudici a zkušenosti v souvislosti s nadcházejícím MEJ DP v Račicích
a pověřuje administrativu ČSPS příslušnou komunikací s orgány LENu resp. s příslušnými
národními federacemi
3. ZIMNÍ PLAVÁNÍ
3.1. VS vzal na vědomí informaci o proběhlém MČR ZP v Praze – Podolí
3.2. VS vzal na vědomí informaci o nadcházejícím posledním závodě v N. Pace (delegát T. Prokop)
4. REPREZENTACE
4.1. VS opakované ukládá P. Tippmannovi dovybavit reprezentaci DP za letošní rok – nebyly
předány všechny části výstroje, i přes částečné dovybavení při VT v Pardubicích
4.2. VS bere na vědomí informaci o přípravě konceptu rozvoje DP pro období 2017 – 2020
reprezentačním trenérem J. Srbem
4.3. VS ukládá všem jmenovaným reprezentantům plnění informační povinnosti dle požadavků
reprezentačního trenéra vzhledem k závazkům vyplývajících z jejich jmenování
4.4. VS vzal na vědomí informaci o průběhu objednávky na výrobu reprezentačních čepiček ve
výrazném barevném provedení pro účely identifikace plavce v balíku v souvislosti
s aktualizací pravidla BL 9.3.7.3 („Identification“), výběru barvy dle vzorníků, anketě mezi
reprezentanty a zadáním k výrobě (Arena)
4.5. VS vzal na vědomí informaci o přístupu FINA k novému pravidlu povolujícím neopreny pro
letošní rok (pro soutěže FINA povinně ve vodě 16 – 18°C), ke kterému chybí schválené
modely dle jiných regulí – u několika málo soutěží, u kterých použití pravidla přichází
v úvahu (jistě ne na MS v Budapešti), bude rozhodnutí o uznání jednotlivých modelů plně
v kompetenci technického delegáta FINA
5. SCM
5.1. VS vzal na vědomí hodnocení proběhlého VT SCM v Plzni
5.2. VS vzal na vědomí informaci o možnosti vytvoření „SCM II“ týmu v souvislosti s přidělením
pořadatelství MEJ DP 2019 s cílem využít v maximální možné míře české účastnické kvóty
6. RŮZNÉ
6.1. VS ukládá všem klubům DZP zaslat podklady pro navrhované změny pravidel a SŘ před VH
14.5.2017 k rukám STK nejdéle do 30.4.2017
6.2. Příští schůze VS se bude konat dne 14.5.2017 po VH sekce

