Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání
ČSPS konané online dne 04.02.2021
Přítomni:
Omluveni:

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

Zapsal:

M. Pohořelý

Schválil:

M. Štěrba

1. KONTROLA ÚKOLŮ ZE SCHŮZE VS DZP DNE 30.11.2020
1.1.2.1 Vzhledem k nejistotě konání zimního MČR DP v Podolí se vyhlášení konečných
výsledků ČP 2020 uskuteční během úvodních závodů následující sezóny
1.2.1 VS vyslechl informaci STK DP o kompletaci termínové listiny DP sezóny 2021. Aktuální
stav je vystaven na webu dálkového plavání - (plavani.info)
1.2.2 MČR na 10 km se bude na základě výsledků výběrového řízení konat na Seči.
Pořadatel SC PAP.
1.2.3 VS vyhodnotil anketu o nejlepší plavce dálkového a zimního plavání. Konkrétní podoba
vyhlašování ankety, včetně termínu, bude upřesněna s přihlédnutím k aktuální pandemické
situaci a k formě vyhlašování zvolené VV ČSPS.
1.5.1 Zapracování nového rozdělení věkových kategorií plavců zimního plavání v systému
bodování zimního plavání bylo implementováno M. Moravcem a P. Bartoňkem
1.6.2 VS projednal záměr zřídit technickou skupinu pro správu nového vybavení pro potřeby
zimního a dálkového plavání

2. DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
2.1. MČR DP masters ve Vysokém Mýtě se z důvodu pandemické situace ruší bez
náhrady.
3. REPREZENTACE
3.1. VS schválil per rollam návrh reprezentačního trenéra na vytvoření “osobních kont”
reprezentantů. Prostředky pro osobní konta byly získány přerozdělením částky ze
zrušeného soustředění v Pardubicích a mohou být použity výhradně na úhradu VT.
Konkrétní částky pro jednotlivá osobní konta jsou odstupňována dle kategorizace
reprezentantů.
3.2. VS schválil na návrh reprezentačního trenéra nominaci na SP v Kataru.
Plavci: Alena Benešová, Lucie Zubalíková, Matěj Kozubek a Vít Ingeduld.
Vedoucí výpravy a doprovod: Jiří Vlček.
3.3. VS vyslechl informaci reprezentačního trenéra o soustředění v Šamoríně, které se
bude konat na přelomu měsíců dubna a května (pokud to umožní pandemická
situace).

3.4. VS vyslechl informaci reprezentačního trenéra ohledně zvažovaných možností
kontrolního srazu reprezentace, kde je situace nepříznivá z důvodu uzavření bazénů

4. SCM DP
4.1 První letošní VT plánované na 4.-10.4. se z důvodu pandemické situace s velkou
pravděpodobností neuskuteční.
5. ZIMNÍ PLAVÁNÍ
5.1. VS vyslechl informace T. Prokopa ohledně MČR Prsa v Podolí, které se v případě
udělení výjimky od příslušných státních orgánů bude konat 6.3.2021.
VS připomíná, že jako jediná podmínka kvalifikačních limitů bylo pro MČR ZP
stanoveno "dosažení výkonnostního stupně opravňujícího ke startu na mistrovské
trati"
5.2. VS bere na vědomí zrušení soutěže v Katowicích
5.3. VS bere na vědomí zrušení MČR ve volném způsobu v Brně. VS dále projednal
možnosti ohledně náhradního termínu MČR ve volném způsobu, pokud to
epidemiologická situace dovolí
5.4. VS bere na vědomí nabídku klubu AšMB a I. PKO, že jsou ochotní uspořádat soutěž
zimního plavání v případě uvolnění termínu v kalendáři a oceňuje tuto iniciativu
5.5. VS schvaluje delegáty následujících soutěží v zimním plavání (pokud se uskuteční):
Praha Podolí - M. Pohořelý, Bratislava/Ml. Boleslav – J. Kuřina, Senec – T. Prokop, Záříčí - J.
Kuřina, Nová Paka – T. Kocánek
6. RŮZNÉ
6.1. V rámci IS ČSPS bude rozšířeno přiřazování rozhodcovských tříd tak, aby získáná třída
v rámci DZP oficiálně platila pro dálkové i zimní plavání
6.2. VS připomíná správcům webu zimního plavání (zimni-plavani.info) doplnit a
uveřejňovat výsledky proběhlých soutěží do sekce “Výsledky”
6.3. VS připomíná, že od sezóny 2021 bude na všech soutěžích ČP a MČR DP povinně
použita časomíra ČSPS.
6.4. VS připomíná, že od sezóny 2021 se na všech soutěžích ČP a MČR DP při
občerstvování plavců budou používat výhradně biologicky odbouratelné kelímky
6.5. Příští schůze VS se uskuteční 16.3.2021 opět v online podobě

