Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS
konané dne 14.5.2017 v Praze (1. část) a 17.6.2017 v Seči (2. část)
Přítomni:

J. Kozubek, M. Moravec, R. Táborský, P. Bukal, M. Šindelář, J. Kuřina, J.Srb,
P.Nalezený

Omluveni:

P. Hubal, P. Mihola, T. Prokop

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 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 splněn včetně založení závodů do on-line přihlášky
1.4 Speciální diplomy / uznání za překonání rekordů, přeplavby a jiné příležitosti – úkol trvá, ale
koordinovat s novou aktivitou VV ČSPS
1.5 V souvislosti se změnou věkových kategorií vyhlašovat ČP i MČR v nové kategorií kadetů po
ročnících – zapracovat do rozpisů jednotlivých soutěží – úkol trvá
1.6 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 – úkol splněn – projednáno před VH a vzhledem k minimálnímu zájmu v této
nejmladší kategorii nebudeme měnit stávající stav
1.7 Termínovka ZP 17/18 – zodp. podsekce DZP – úkol trvá
1.8 Navrácení původního putovního poháru pro nejlepšího zimního plavce – úkol splněn, pohár
uložen na sekretariátu ČSPS
1.9 Nákup náhradní baterie a elektrod k defibrilátoru sekce DZP – zodp. Moravec – úkol trvá
1.10 Příprava školení rozhodčích DP a ZP při dvoudenním závodě ČP DP – zodp. komise
rozhodčích – úkol trvá
2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
2.1. VS blahopřeje P. Hubalovi k úspěšnému složení zkoušek FINA OWS Official School v
Portugalsku
2.2. VS v souvislosti se svým předchozím schválením účasti FINA rozhodčích na mezinárodních
závodech bere vzhledem k nadcházejícímu MEJ v Račicích na vědomí účast p. Bukala na EP
v Barceloně a p. Hubala na MEJ v Marseille
2.3. VS schvaluje přiřazení kategorie kadetů ke kategorii dorostu pro závod štafet na MČR
v Račicích (štafeta může být tvořena plavci obou kategorií)
2.4. VS bere na vědomí proběhlé Mistrovství republiky v DP v Praze – Podolí a blahopřeje novým
republiky ČR a dalším medailistům

2.5. VS bere na vědomí výsledky proběhlého kontrolního závodu reprezentace a následného
zkompletování seznamu splněných kvalifikačních limitů:
MS 5 km

muži
0:55:15
0:55:11,8 Matěj Kozubek
0:55:12,2 Vít Ingeduld

ženy
0:59:45
0:59:41,4 Lenka Štěrbová

MS 10 km

muži
0:55:45
0:55:11,8 Matěj Kozubek
0:55:12,2 Vít Ingeduld
0:55:39,6 Jiří Landsmann

ženy
1:00:15
0:59:41,4 Lenka Štěrbová
1:00:13,6 Alena Benešová

MS 25 km

muži
0:56:15
0:55:11,8
0:55:12,2
0:55:39,6
0:56:12,5

ženy
1:00:45
0:59:41,4 Lenka Štěrbová
1:00:13,6 Alena Benešová

MEJ

junioři
0:58:00
0:55:39,6
0:57:26,8
0:57:32,0
0:57:52,5
kadeti
0:58:15

Matěj Kozubek
Vít Ingeduld
Jiří Landsmann
Jakub Tobiáš

Jiří Landsmann st
Tomáš Ludvík st
David Šebesta st
Jakub Kačerovskýml

juniorky
1:02:30
1:00:13,6 Alena Benešová st
1:02:30,4 Petra Hauerová st

kadetky
1:02:45

2.6. VS bere na vědomí proběhlé MČR DP na 10km na Seči, děkuji pořadatelům z SC PA
Pardubice a blahopřeje novým mistrům republiky a dalším medailistům
2.7. VS schvaluje své delegáty pro jednotlivé závody ČP: Bolevák – Kozubek, CzechSwim –
Táborský, Špinka – Bukal, Tovačov – Kozubek, Seč – Šindelář, Brno – Bukal/Kozubek, Vltava –
Nalezený, Opava – Moravec, Těrlicko – Kozubek, D.Vltavice – Bukal, Veselí – Kozubek
2.8. VS schvaluje jako VR pro MČR na Seči P.Bukala
3. ZIMNÍ PLAVÁNÍ
3.1. VS bere na vědomí jednání s ČOV a možnost zařazení ZP do programu olympijského parku –
termínově a lokalitou přichází v úvahu Brno a Praha
4. REPREZENTACE
4.1. VS bere na vědomí plnění nominačních limitů (viz výše) i výsledky kvalifikačních závodů
(Tovačov, Seč) a na jejich základě
4.2. schvaluje nominaci na MS ve složení (a se startem v závodech): V.Ingeduld, M.Kozubek a
L.Štěrbová (všichni 5, 10 i 25km) a A.Benešová (5 a 10km) i start štafety
4.3. VS bere na vědomí třetí místo v reprezentaci DP pro Světovou Univerziádu
4.4. VS proto schvaluje nominaci pro SU na 10km ve složení V.Ingeduld, M.Kozubek a L.Štěrbová
4.5. VS schvaluje účast reprezentantů pro MS 2017 V. Ingedulda, M. Kozubka a L. Štěrbové na EP
v Barceloně na náklady sekce namísto původně plánovaného SP v Setubalu
4.6. VS schvaluje účast rozhodčího FINA P.Bukala na na EP v Barceloně na vyžádání TOWSC LEN

4.7. VS schvaluje účast rozhodčího FINA P.Hubala na MEJ v Marseille
4.8. VS schvaluje na zákl. b.4.1. nominaci na MEJ ve složení: A.Benešová (10km), J.Landsmann
(10km), D.Šebesta (10km) a uděluje DK pro start V.Štěrbovi (7,5km) a M.Štěrbové (10km)
4.9. VS stanovuje pro všechny nominované na MEJ podmínku startu v závodě štafet (OPEN)
5. SCM
5.1. VS vzal na vědomí hodnocení proběhlých VT SCM v Plzni a Strakonicích
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. HOSPODAŘENÍ
6.1. VS schvaluje proplacení příspěvku pořadateli MČR ZP prsa v Praze - Podolí
6.2. VS schvaluje proplacení příspěvku pořadateli MČR DP v Praze – Podolí
6.3. VS schvaluje proplacení příspěvku správcům webů zimního a dálkového plavání
6.4. VS schvaluje vyplacení odměn medailistům na MČR DP na 10km ve výši 3000Kč, 2000Kč,
1000Kč (muži/ženy)
6.5. VS schvaluje proplacení příspěvku pořadateli MČR 10 km a kvalifikačního závodu
reprezentace na 5 km na Seči
7. RŮZNÉ
7.1. Vzala na vědomí Usnesení VH DZP ze dne 14.5.2017 včetně bodů z diskuze
7.2. VS zamítá žádost o souhlas s hostováním žáků Komety Brno po řádném termínu stanoveném
svazovým předpisem Přestupní řád
7.3. VS uděluje divokou kartu Z.Makaiovi pro start na MČR na 10km na Seči
7.4. VS povoluje přijetí přihlášek UnBr a TJKr na MČR 10km na Seči po termínu přihlášek
s pokutou 500 Kč za oddíl/klub
7.5. VS ukládá urgentně M.Moravcovi zajistit prošlé elektrody a baterii na hranici funkční
živostnosti u defibrilátoru
7.6. Příští schůze VS se bude konat dne 9.7.2017 v Praze při ČP DP po doplavání závodu na 5 km

