Projekt přípravy reprezentačního družstva
v dálkovém plavání pro rok 2011
Projekt přípravy na sezónu 2011 je zaměřen na tři cíle.
1/ Završit úspěšné výsledky našich reprezentantů v posledních letech nominací na OH 2012.
2/ Uspět na MS 2010 v Šanghaji
3/ Obhájit velmi dobré dosažené výsledky v rámci Evropy.
Z hlediska soutěží se jedná o velmi náročnou sezónu s několika vrcholy .
MS v Šanghaji a 1.část OH kvalifikace /10km/ - 19.-21.7.2011 (10K 19.7.)
OH kvalifikace (2. část) – bude až 2012 - the FINA Olympic Marathon Swim Qualifier - 16.-17.6.2012
ME v Eilatu,
Eilatu ISR - 7.-11.9.2011 (1. den 10.00 10k ženy, 14.00 10k muži, 2. den 16.00 team event, 3. den –
volno, 4. den 10.00 5k ženy, 15.00 5k muži, 5. den 10.00 25k muži, 10.15 25k ženy)
Mezi další významné soutěže patří
Světová univerziáda SHENZHEN 12.-23.8.2011
Závody SP a GP:
GP
April 17
Santos (BRA)
April 30
Cancun (MEX)
June 18
Setubal (POR)
July 24
Lac St. Jean (CAN)
September 25 Shantou (CHN)
October 2
Hong Kong (HKG)
TBC
UAE (city tbc)
January 23
January 30
February 5
February 13
April 23
June 19
July 30
August 6
August 7
August 14
Tbc

Rosario (ARG, 15km)
Santa Fe-Coronda (ARG, 57km)
Viedma (ARG, 12km)
Hernandarias-Parana (ARG, 88km)
Sumidero Canyon (MEX, 15km)
Capri-Napoli (ITA, 36km)
Lac St-Jean (CAN, 32km)
Lac Magog (CAN, 34km)
Sabac (SRB, 19km)
Ohrid Lake (MKD, 30km)
UAE (city tbc)

Závody EP:
EILAT (ISR) May 7th
ANTALYA (TUR) May 29th
ITALY (place and June date to be confirmed)
KOCAELI (TUR) July 9th
HOORN (NED) July 31st (possibility of Cup Final to be confirmed)
MEJ – bude rozhodnuto na LEN Bureau 27. listopadu

1/ Reprezentační družstvo
Vedení reprezentačního družstva:
V souvislosti s odstoupením koordinátora reprezentace po MS v Kanadě a s faktem, že již v roce 2008 bylo
obtížné najít vhodné kandidáty ochotné se přihlásit do výběrového řízení na pozici koordinátora reprezentace,
výbor sekce DZP ustanovil reprezentační komisi zodpovídající za zpracování projektu reprezentace a za vedení
RD seniorů i juniorů.
Složení komise: Zdeněk Tobiáš, Michal Štěrba a Radek Táborský
Seniorské reprezentační družstvo:
Na základě výsledků z poslední sezony jsou stanovena tato kriteria pro zařazení do RD seniorů:
A družstvo do 12. místa na MS na 5 km a 25 km nebo do 16. místa na 10 km,
do 8.místa na ME na 5 km a 25 km nebo do 16.místa na 10 km
B družstvo do 16. místa na MS , do 12.místa na ME (5+25), 8.místa na MEJ, Mistr ČR dospělých (OW)
C družstvo do 16. místa na MEJ, medailisté z MČR dospělých (OW), účastníci MS a ME
Je třeba říci ,že v naší konkurenci ,kde přední místa na MČR jsou obsazena plavci evropské i světové úrovně ,
je velmi těžké proniknout na stupně vítězů v domácím mistrovství /na rozdíl od např. některých plaveckých
disciplin
Ženy:
Jana Pechanová
Silvie Rybářová
Lenka Štěrbová
Adéla Solská
Tereza Skuhrová

KomBr
KomBr
SCPaP
SlOp
Boh

1981 /Nalezený /
1985 / Tobiáš/
1994/ Neterda/
1995/Wolf/
1994 /Veselý/

A družstvo 4.+ 5. místo ME 2010
B družstvo 1. místo MČR
B družstvo 1. místo MČR
C družstvo 2.místo MČR
C družstvo 3.místo MČR

Muži:
Rostislav Vítek KomBr 1976 /Tobiáš/
A družstvo 5. místo ME 2010
Jan Pošmourný KomBr 1988 /Tobiáš/
A družstvo 9. místo MS 2010
Libor Smolka TjKr
1985/ Smolka/
A družstvo 10.místo MS 2010
Květoslav Svoboda KomBr 1982/Tobiáš/
B družstvo 11.místo ME 2010
Lukáš Jachno USK
1988/Passerová/ C družstvo účastník ME 2010
Michal Mrůzek TJKr 1989/Mrůzek/
C družstvo 3.místo MČR
Jan Štábl KomBr
1992/Vodák/
C družstvo 3.místo MČR
Poznámka: Jakub Fichtl RPl 1984 Po MS se vzdal reprezentace
Juniorské reprezentační družstvo:
Po mnoho let se nám nedaří úspěšně vystoupit na MEJ s družstvem. Vždy jde jen o symbolickou účast a i
výsledek je vždy spíše symbolický.Se zřízením SCM v dálkovém plavání by se mělo konstituovat silnější
juniorské družstvo . Náplní činnosti je kromě náročnější a častější společné přípravy / VT/ i větší možnost
srovnávání s evropskými vrstevníky, zlepšit naše výsledky na MEJ a vybudovat nástupce seniorskému družstvu.
MEJ 2011 je otevřeno pro závodníky ročníků:
dívky 1993 – 1995
chlapci 1992 – 1994
Kritérium pro zařazení do reprezentačního družstva juniorů:
Dva absolutně nejrychlejší dorostenci a dorostenky z MČR na 5 km (OWS).

Jen závodníci ročníků, které se mohou zúčastnit MEJ 2011, případně závodníci mladší.
Lenka Štěrbová
SC PAP 1994 / Neterda
1. na 5 km (i 1. na 10 km)
Jana Zaplatílková
LoTr
1994 / Pokorný
2. na 5 km
Jan Štábl
KomBr
1992 / Vodák
1. na 5 km (i 1. na 10 km)
Jakub Tobiáš
KomBr
1995 / Tobiášová
2. na 5 km
Reprezentační komise může doplnit RD juniorů o závodníky, kteří dosáhnou výjimečných výkonů v úvodních
soutěžích sezóny 2011.

2/ Nominační kriteria pro MS OH kvalifikaci ME MEJ
1.MS Šanghaj
Závodníci A družstva bez nutnosti kvalifikace ve svých disciplinách.
Pechanová 5km a 10km
Vítek
10 km a 25km
Smolka
25km
Pošmourný 5km
Dále je možné obsadit:
25km ženy 2 místa
10km muži 1 místo
10km ženy 1 místo
5km muži 1 místo
5km ženy 1 místo
S ohledem na skutečnost, že 10 km se plave jako kvalifikace pro OH v Londýně v roce 2012, je prioritou
obsadit na MS plným počtem závodníků (dvě + dva) především tuto trať.
Kvalifikace:
- Kvalifikační závod proběhne o jedno volné místo na 10 km ženy a jedno volné místo na 10 km muži.
Prvním kvalifikačním závodem bude EP na 10 km v Izraeli (Eilat), druhým kvalifikačním závodem bude
některá soutěž ČP na začátku června.
- Případná účast v ostatních „neobsazených“ disciplínách, tzn. dvě místa na 25 km ženy a po jednom
místě na 5 km ženy i muži, bude pokryta závodníky, kteří se MS účastní na základě příslušnosti
k družstvu A nebo si účast vybojují v kvalifikaci na 10 km
Předpokládaná účast na MS :
- závodníci A družstvo /hradí CSPS/
- závodníci B družstvo /spoluúčast /
- vedoucí výpravy / hradí CSPS/
- Osobní trenéři / spoluúčast/
Předpokládaná účast na zahraniční kvalifikaci:
- závodníci A družstvo a B družstvo / hradí repre DP/
- vedoucí výpravy /hradí repre DP/
- osobní trenéři /spoluúčast/

3.MEJ
Na rozdíl od minulých let, kdy se MEJ účastnila jen symbolická výprava, počítáme tentokrát s vysláním
nejméně tří závodníků, aby kromě závodu jednotlivců bylo možné obsadit také soutěž družstev.
Podmínkou vyslání takovéto výpravy je výkonnost závodníků dávající reálný předpoklad umístění v první
polovině startovního pole.
Předpokládaná účast na MEJ:
Závodníci /spoluúčast
Vedoucí výpravy/hradí ČSPS
Osobní trenéři/vlastní náklady
Kvalifikace:
Prvním nominačním závodem bude EP na 5 km v Turecku (Antalya) 29.května.
Druhým nominačním závodem bude některá z červnových soutěží ČP.
Předpokládaná účast na kvalifikačním závodě v zahraničí
Členové RD juniorů / spoluúčast
Vedoucí výpravy / hradí repre DP
Osobní trenéři / vlastní náklady
4..ME
Závodníci A družstva bez nutnosti kvalifikace ve svých disciplinách.
Pechanová 5km a 10km
Vítek
10 km a 25km
Smolka
25km
Pošmourný 5km
Dále lze obsadit následující discipliny:
25 km muži 1 místo
25km ženy 3 místa
10km muži 2 místa
10km ženy 2 místa
5km muži 2 místa
5km ženy 2 místa
Závodníci budou do těchto disciplín nominováni na základě výsledků na MS v Šanghaji, závodu ČP na 20 km
v Brně, závodu ČP na 5 km na Seči a MČR na 10 km na Seči.
Kvalifikační závody:
Pro všechny disciplíny:
Pro 25 km:
Pro 5 km:
Pro 10 km:

Do 16. místa na MS v Šanghaji
Vítězové závodu na 20 km v Brně 18.6.2011
Vítězové závodu na 5 km na Seči 2.7.2011
Mistři ČR ze závodu na 10 km na Seči 3.7.2011

Reprezentační komise může s přihlédnutím k výsledkům na závodech SP a EP, MEJ, MČR a ČP navrhnout
nominaci dalších závodníků do disciplín neobsazených podle výše uvedených kritérií.

Předpokládaná účast :- závodníci A družstvo /hradí ČSPS/
- závodníci B družstvo, případně C družstvo /spoluúčast
- vedoucí družstva / hradí ČSPS
- osobní trenéři / spoluúčast
Veškeré reprezentační akce v roce 2011 i jejich finančí podpora resp. nároky na finanční spoluúčast se budou
odvíjet od výše finančních prostředků, které bude mít reprezentace finální ve své rozpočtové kapitole
k dispozici.
5/Akce reprezentačního družstva
Leden- únor
A team :uhrazení nákladů na individuelní přípravu/dle dokladů-ubytování,nájem,doprava/ závodníkovi a
osobnímu trenérovi v délce max 10 dní.
Březen -Duben
Všechny RD – společná příprava 3x 7 dní 2xBrno 1x Praha
Květen -červen
A -VT zahraničí
B- VT zahraničí spoluúčast
start na EP či SP v Evropě všichni včetně RD juniorů
Červenec-srpen
Soutěže
Individuelní příspěvek na VT dle kategorizace A-B-C

Srpen
ME team - společná příprava v ČR 10dní ?

Reprezentační komise VS DZP ČSPS
Schváleno VV ČSPS dne 9. prosince 2010

