Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS
konané dne 14.4.2019 v Praze – Podolí
__________________________________________________________________________________
Přítomni:

M. Štěrba, R. Táborský, T. Prokop, P. Bukal, P. Hubal, J. Kozubek, T. Kocánek, J.
Kuřina, M. Pohořelý, J. Srb, J. Nalezený

Omluveni:
Zapsal:

M. Pohořelý

Schválil:

M. Štěrba

_________________________________________________________________________________
1. KONTROLA ÚKOLŮ ZE SCHŮZE VS DZP DNE 2.3.2019
1.1. STK DP předložila VH sekce DZP dne 31.3.2019 úpravu pravidel a soutěžního řádu,
která byla následně VH projednána a schválena
1.2. STK DP dokončila a zveřejnila STD DP na sezónu 2019
2. ROZDĚLENÍ AGENDY A USTANOVENÍ ODBORNÝCH KOMISÍ VS DZP
2.1. Předpokládaná periodicita schůzí VS 5x ročně v cca 2 - 3měsíčních intervalech,
ideálně v rámci některé ze soutěží DZP.
Termíny schůzí VS do konce roku 2019:
9.6. Plzeň, 24.8. Račice, přelom října a listopadu při některé ze soutěží ZP.
Schůze podvýborů dle potřeby.
2.2. VS ustanovil složení jednotlivých odborných komisí:
Komise STK ZP – předseda T. Kocánek, členové T. Prokop a M. Pohořelý
Komise STK DP – předseda P. Hubal, členové R. Táborský a J. Kozubek
Komise TMK – předseda J. Srb (navrhne další členy komise do termínu schůze 9.6.)
Komise rozhodčích – předseda P. Bukal, členové J. Kuřina a P. Hubal
2.3. Rozdělení agendy pravidelné činnosti sekce DZP:
Hospodář sekce – R. Táborský
Web ZP – hlavní administrátor J. Kuřina, administrátoři T. Kocánek a M. Pohořelý
Web DP – P. Hubal a R. Táborský
Zápisy ze schůzí VS – M. Pohořelý
2.4. VS bere na vědomí, že J. Kozubek zůstává předsedou OV MEJ v Račicích
3. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
3.1. VS schvaluje delegáty pro následující závody ČP v DP: Tovačov - J. Kozubek,
Czechman - M. Štěrba, Špinka - M. Štěrba, Plzeň - P. Bukal,
3.2. VS schvaluje P. Hubala jako vrchního rozhodčího pro Mistrovství ČR DP v Plzni
4. REPREZENTACE
4.1. VS vyslechl informaci J. Srba o EP v Izraeli
4.2. VS vyslechl informaci J.Srba o připravovaném reprezentačním VT v Šamoríně a
souhlasí s účastí J. Pleskotové (není členkou reprezentačního týmu DP, ale splnila
první podmínku – kvalifikační čas – pro účast na MEJ a také MS/25 km) na tomto VT
se spoluúčastí 7.000 korun.

4.3. VS souhlasí s účastí A. Benešové a L. Zubalíkové na SP a spojeném VT Seychely bez
nákladů pro ČSPS. Vedoucí výpravy J. Nalezený.
4.4. VS jmenoval J. Srba vedoucím výpravy na SP Balaton a EP Barcelona. J.Srb zašle VS
do 10.5. ke korespondenčnímu schválení jmenný seznam sportovců a doprovodu.
4.5. VS blahopřeje P.Bukalovi, jehož nominace rozhodčím na MS v Gwangju byla
definitivně potvrzena.
5. MEJ DP RAČICE
5.1. J. Kozubek informoval o průběhu příprav MEJ DP v Račicích se zaměřením na vývoj
od minulé schůze VS dne 2.3.2019.
6. SCM DP
6.1. Vedoucí trenér SCM J. Nalezený informoval o uskutečněných VT SCM I a SCM II.
7. ZIMNÍ PLAVÁNÍ
7.1. T. Prokop informoval o přípravách STD ZP sezóny 2019/20. Do 30.5 .2019 musejí být
od pořadatelů odeslány návrhy na zařazení soutěže do ČP
7.2. T. Kocánek a M. Pohořelý byli pověřeni komunikací s pořadateli soutěží ZP a
zveřejněním termínové listiny soutěží ZP po jejím schválení na schůzi VS 9.6.2019
7.3. STK ZP vypíše výběrová řízení pro pořádání MČR v ZP v sezóně 2019/20 se zadávací
lhůtou od 1.5. do 31.5.2019. VS rozhodne o pořadatelích MČR na schůzi dne
9.6.2019
7.4. STK ZP zahrne do STD ZP 2019/20 jednoznačná pravidla vyhlášení nováčka roku,
skokana roku a soutěže Duatlonu.
7.5. Nováček a skokan roku sezóny 2018/19 budou dodatečně vyhodnoceni i podle
pravidla maximálního počtu bodů z 10 soutěží (stejně jak je tomu v celkovém
bodování jednotlivců). V soutěži Nováčka roku tak dojde k vyhodnocení jako vítěze
ještě i druhého plavce, protože letos byl Nováček roku vyhlášen podle kritéria
maximálního počtu bodů ze všech soutěží (dřívější praxe byla nejednotná a
docházelo k vyhlašování v různých ročnících střídavě nepravidelně podle obou
těchto kritérií). Štítky se jmény všech vítězů této kategorie budou vylepeny na
putovních pohárech a předány na některé z úvodních soutěži ZP na podzim 2019.
7.6. J. Kuřina napíše článek hodnotící uplynulou sezónu ZP a zveřejní na webu ZP
7.7. STK zapracuje změnu soutěžního řádu ohledně koeficientu pro MČR prsa dle
výsledku hlasování na VH, tedy pevný koeficient 0,8
7.8. VS schvaluje částku 15.000,- Kč pořadateli MČR ZP Záříčí (plus standardní částku za
pořádání soutěže ČP).
7.9. VS projednal odvolání Výboru plaveckého oddílu Universita Olomouc proti
rozhodnutí jury o námitce na soutěži ZP v Zářičí týkající se závodníka R. Suchopy
a rozhodl se odvolání vyhovět. Důsledkem vyhovění odvolání je diskvalifikace R.
Suchopy ze závodu ČP a tím následně z celkového pořadí Duatlonu.
8. RŮZNÉ
8.1. VS schválil vyplacení odměny M. Moravcovi za správu webů ZP a zpracovávání a
prezentaci výsledku soutěží ZP za období od 1.1.2019 do konce sezóny ZP 2018/19.
8.2. VS pověřuje M. Štěrbu jednáním s M. Moravcem o možnostech pokračování
spolupráce při zpracování výsledků soutěží ZP.

8.3. VS děkuje J. Kuřinovi za dokončení výsledků uplynulé sezóny ZP 2018/19, které
umožnilo vyhlásit medailisty všech kategorií na poslední soutěži ZP v Nové Pace.
8.4. Jednou z priorit TMK bude příprava školení trenérů DZP III. třídy v roce 2020.
8.5. VS opakuje doporučení všem pořadatelům i závodníkům, to je akceptaci nařízení LEN
– při všech závodech DP používat při občerstvování plavců výhradně kelímků
z biologicky odbouratelných materiálů. Při MČR v Račicích bude použití kelímků
z biologicky odbouratelných materiálů povinné. Kelímky budou pro tento závod
k dispozici zdarma.
8.6. VS i nadále vyzývá klubové trenéry, aby v rámci posílení příslušnosti k domácím
klubům a posílení významu reprezentace upozornili své svěřence, aby nepoužívali na
veškerých „nereprezentačních“ soutěžích vybavení pro reprezentanty, na kterých
jsou viditelná loga „CZE“, „Český svaz plaveckých sportů“, „Czech swimming
federation“, „Czech Republic“ (tzn. Čepičky, trika, šortky, soupravy, batohy, župany
apod.), jak nařizuje reprezentační smlouva každého reprezentanta.

