Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS
konané dne 9.7.2017 v Praze - Podolí
Přítomni:

J. Kozubek, P. Bukal, M. Šindelář, P. Hubal, P. Mihola, J. Kuřina, P. Nalezený, R.
Táborský

Omluveni:

M. Moravec, 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
1.3 Speciální diplomy / uznání za překonání rekordů, přeplavby a jiné příležitosti – úkol trvá, ale
koordinovat s novou aktivitou VV ČSPS
1.4 V souvislosti se změnou věkových kategorií vyhlašovat ČP i MČR v nové kategorií kadetů po
ročnících – zapracovat do rozpisů jednotlivých soutěží – úkol trvá
1.5 Termínovka ZP 17/18 – zodp. podsekce DZP – úkol trvá
1.6 Nákup náhradní baterie a elektrod k defibrilátoru sekce DZP – zodp. Moravec – objednávka je
podáná, předání pro aktualizaci SW zajištěno
1.7 Příprava školení rozhodčích DP a ZP při dvoudenním závodě ČP DP – zodp. komise rozhodčích
– nízký zájem ze strany klubů i pořadatelů
1.8
2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
2.1. VS schvaluje vytvoření přípravného organizačního výboru pro MEJ Račice 2019 a nominuje
do něj (zatím): J.Kozubek (předseda VS DZP), J.Srb (repre trenér), P.Bukal (rozhodčí), P.Hubal
(web), S.Hanousková, M.Kurfirst (oba Labe aréna Račice), P.Mihola, M.Moravec
2.2. VS bere na vědomí návrh předběžného rozpočtu na MEJ 2019 v Račicích
2.3. VS schvaluje své delegáty pro nadcházející závody ČP: Opava – Moravec, Těrlicko – Kozubek,
D.Vltavice – Bukal, Veselí – Kozubek, Pastviny – bude určeno, Račice - Šindelář, Mělice Kozubek
2.4. VS jmenuje VR pro MČR v Opavě - P.Wolf a v Račicích – P.Hubal (FINA)
3. ZIMNÍ PLAVÁNÍ
3.1. VS bere na vědomí informace z ČOV o zařazení ZP do programu olympijských parků v Brně
(MČR v prsou) a v Ostravě (exhibice/trénink, zodp. J.Kuřina), pokud bude dozařazena Praha,
bude uspořádána exhibice/trénink u ND (zodp. T.Prokop)
4. REPREZENTACE
4.1. VS bere na vědomí schválení obou nominací na MS DP i MEJ DP VV ČSPS včetně jím
schválených DK

4.2. VS bere na vědomí hodnocení a výkony reprezentantů při jejich startu na EP v Barceloně (9.
L. Štěrbová, 12. M. Kozubek, 15. V. Ingeduld)
4.3. VS bere na vědomí hodnocení P. Bukala jako vrchního rozhodčího při závodě EP v Barceloně
4.4. VS po souhlasu reprezentačního trenéra schvaluje nominaci M.Kozubka na další EP v Navii pravděpodobně první závod s neoprénem dle nových nehotových FINA pravidel) – aby měl
jistotně tři starty v EP a mohl startovat ve finále v září v Braccianu, byť zatím LEN neozřejmil
podmínky startu ve finálovém závodě EP
4.5. VS bere na vědomí, že EP v Navii i v Kodaňi (26.8.) byly nabídnuty všem reprezentantům
4.6. VS bere na vědomí, že EP v Braccianu je zvažován rovněž pro naše repre juniory, pokud bude
možné startovat v závodě mimo finále samotné (zpravidla možné bylo)
4.7. VS bere na vědomí informaci o pozvání pro 4 plavce (2+2) + doprovod na Mezinárodní
mistrovství Srbska do Šabacu a po dohodě s pořadateli a v souladu s repre termínovkou
(MEJ) a prioritami (repre A) schvaluje nominaci 1+3 ve složení: Lenka Štěrbová, Veronika
Milerská, Jakub Kačerovský a Pavlína Soukupová
4.8. VS schvaluje jako druhého trenéra na MEJ P.Šebestu s 50% úhradou z rozpočtu sekce
z důvodu startu pěti našich plavců
5. SCM
5.1. VS schválil vytvoření SCM DP II týmu v souvislosti se svým předchozím stanoviskem a
z důvodu zvýšené sportovní, organizační, metodické a materiální přípravy juniorského
kandidátského reprezentačního výběru pro účast na domácím MEJ 2019 v Račicích
5.2. VS schválil projekt SCM DP II (viz příloha)
5.3. VS schválil nominaci členů do SCM DP II na základě výsledků z MČR na 5km a 1500VZ

Projekt SCM DP
II.pdf

6. RŮZNÉ
6.1. Příští schůze VS se bude konat dne 2.9.2017 v Račicích při MČR DP po doplavání posledního
sobotního závodu.

