Zápis č. 09/19

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
9.10.2019
Přítomní: Petr Adamec, Roman Havrlant, Miloslav Lhotka, Mojmír Axman, Luboš Imryšek
Omluveni:
Hosté:
Schůzi zahájil a řídil Petr Adamec – předseda sekce plavání
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Reprezentace, SCM, ST
3. Soutěže, STK
4. Rozhodčí
5. Přestupy
6. Trenérsko‐metodická komise
7. Různé

1. Kontrola zápisu

A) Úkoly přecházející z minulého období
2. Reprezentace, SCM, ST
08/19 2.4 VSP ČSPS schválil nominaci na Světový pohár v Berlíně 11.‐13.10.2019
Závodníci: Seemanová, Gemov, Ludvík, Svěcená, Horská, Elhenická, Smrček, Matošková, Lahoda,
Chelberg, Janeček, Kubová, Franta, Štemberk, Jezbera
Team leader: Petra Škábová
08/19 2.5 VSP ČSPS schválil nominaci na Světový pohár v Doha 7.‐9.11.2019
Závodníci: Kolářová
Team leader: nebyl zatím určen. V případě, že určen nebude, schválení pozbývá účinnost.
3. Soutěže, STK
08/19 3.1 VSP ČSPS vypisuje výběrové řízení na pořadatele soutěží řízených VSP ČSPS pro rok 2020
Přihlášky na výběrové řízení budou rozeslány na oddíly a kluby a bude je možno podávat do
16.10.2019 na e‐mail : jan.bazil@czechswimming.cz a v kopii na
petr.adamec@czechswimming.cz .
08/19 3.3

Výbor sekce plavání ČSPS uděluje výjimku pro plavkyně ZéHK Sabinu Zimovou (roč. 2006) a Kateřinu
Zimovou (roč.2009) pro použití časů k přihlášení na Zimní mistrovství ČR staršího žactva a Zimního poháru
ČR desetiletých. Jmenované dlouhodobě žijí v zahraničí a nemohou se zúčastnit kvalifikačních závodů na
ZMČR staršího žactva a Zimního poháru ČR desetiletých. Časy pro přihlášení do disciplín musí být zaplavány
v kvalifikačním období a evidovány v IS ČSPS.

07/19 3.2 VSP ČSPS uděluje pokuty za Letní mistrovské soutěže žactva 2019.
Seznamy budou aktualizovány podle zaplacených pokut na říjnové schůzi VSP ČSPS.

LMČR staršího žactva (2005) – Zlín
NEPOVOLENÝ POČET STARTŮ:
Dle STD 2019 bod A 1.6 a rozpisu LMČR staršího žactva.
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LoČL ‐
KNEJZLÍK Tomáš
SpTřb ‐
CAHA Adam
STLtm ‐
MRKVIČKOVÁ Ema
Zlín ‐
JAKEŠ Václav
NEOPRÁVNĚNÉ PŘIHLÁŠKY:

přihlášeno 9 startů
přihlášeno 7 startů
přihlášeno 8 startů
přihlášeno 7 startů

500,‐
500,‐
500,‐
500,‐

LSKFM ‐ STUDÉNKOVÁ Anna
POKUTY:

nestartovala na KPŽ 200 Z

500,‐

PKVM ‐
JPK ‐

nenastoupení na start
odhláška z disciplíny

200,‐
200,‐

SEIDL Vojtěch
ŠTORKOVÁ Nikol

LMČR staršího žactva (2006) – Plzeň
NEPOVOLENÝ POČET STARTŮ:
Dle STD 2019 bod A 1.6 a rozpisu LMČR staršího žactva.
ČKPK ‐
LoČL ‐
POKr ‐
SPSw ‐

KOZÁKOVÁ Tereza
TREMBAČ František
KOTOUČOVÁ Adéla
BELL Charlote

přihlášeno 7 startů
přihlášeno 8 startů
přihlášeno 7 startů
přihlášeno 7 startů

500,‐
500,‐
500,‐
500,‐

LMČR mladšího žactva (2007) – Nový Jičín
NEPOVOLENÝ POČET STARTŮ:
Dle STD 2019 bod A 1.6 a rozpisu LMČR staršího žactva.
LoČL ‐

STLtm ‐

TJZn ‐
Zlín ‐

HAŠEK Jakub
KŘÍŽ Filip
STIBROVÁ Štěpánka
JANDÍK Matyáš
MACEK Jakub
SMETANA Jakub
VOKÁLOVÁ Karolína
KOPLÍKOVÁ Barbora
NERADIL Tomáš
PETRLA Adam
PETRLA Michal

přihlášeno 7 startů
přihlášeno 9 startů
přihlášeno 9 startů
přihlášeno 8 startů
přihlášeno 8 startů
přihlášeno 7 startů
přihlášeno 7 startů
přihlášeno 7 startů
přihlášeno 8 startů
přihlášeno 7 startů
přihlášeno 7 startů

500,‐
500,‐
500,‐
500,‐
500,‐
500,‐
500,‐
500,‐
500,‐
500,‐
500,‐

VSP ČSPS rozhodl, že kluby, které nezaplatily pokuty, budou na tuto skutečnost upozorněny a v případě,
že je neuhradí do 17.10.2019, nebudou jejich plavci moci startovat na žádné soutěži řízené VSP ČSPS až
do zaplacení.

07/19 3.1

VSP ČSPS schválil termínovou listinu pro rok 2020,.
Zodpovídá: Adamec
Únor 2020
do 2.2.
22.‐23.2.
22.‐23.2.
Březen 2020
14.‐15.3.
28.‐29.3.
Duben 2020
4.‐5.4.

Mistrovství ČR družstev – základní kolo
Mistrovství ČR družstev – semifinále ‐ 1.a 2.liga ‐ skupina A
Mistrovství ČR družstev – semifinále ‐ 1.a 2.liga ‐ skupina B
Mistrovství ČR družstev ‐ finále ‐ 1.a 2.liga
1.kolo ČP
Multiutkání st. juniorů

Naoussa (GRE)
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4.‐5.4.
Multiutkání ml. juniorů
24.‐26.4.
2.kolo ČP
Květen 2020
???
Čtyřutkání mladší junioři (M4U)
11.‐17.5.
Mistrovství Evropy 50
Červen 2020
5.‐7.6.
3.kolo ČP
13.‐14.6.
Letní pohár ČR desetiletých – Čechy
13.‐14.6.
Letní pohár ČR desetiletých – Morava
13.‐14.6.
Letní pohár ČR jedenáctiletých – Čechy
13.‐14.6.
Letní pohár ČR jedenáctiletých – Morava
18.‐21.6.
Letní mistrovství ČR 50m bazén ‐ 4.kolo ČP
27.‐28.6.
Letní mistrovství ČR st. žactva
27.‐28.6.
Letní mistrovství ČR st. žactva
27.‐28.6.
Letní mistrovství ČR ml. žactva
Červenec 2020
1.‐5.7.
Mistrovství Evropy juniorů 2020
16.‐19.7.
CECJM
25.7.‐2.8.
Olympijské hry 2020
Říjen 2020
16.‐18.10.
5.kolo ČP
31.10.‐1.11. 6.kolo ČP
Listopad 2020
14.‐15.11.
7.kolo ČP
28.‐29.11.
Zimní pohár ČR desetiletých – Čechy
28.‐29.11.
Zimní pohár ČR desetiletých – Morava
28.‐29.11.
Zimní pohár ČR jedenáctiletých – Čechy
28.‐29.11.
Zimní pohár ČR jedenáctiletých – Morava
Prosinec 2020
12.‐13.12.
Zimní mistrovství ČR st. žactva
12.‐13.12.
Zimní mistrovství ČR st. žactva
12.‐13.12.
Zimní mistrovství ČR ml. žactva
????
Mistrovství světa ‐ 25
17.‐20.12.
Zimní mistrovství ČR 25m bazén ‐ 8.kolo ČP

Kyjev (UKR)

Budapešť (HUN)

kvalifikační na OH

Aberdeen
Graz (AUT)
Tokio (JAP)

11/18 3.2 VSP upozorňuje kluby, na změnu e‐mailových schránek pro mistrovské soutěže, včetně pohárů
žactva, na které musí být zasílány veškeré potvrzování účasti, omluvenky, odhlášky:
MČR dospělých ‐ mcr.dospeli@czechswimming.cz
MČR žáci 14letí ‐ mcr.zaci14@czechswimming.cz
MČR žáci 13letí ‐ mcr.zaci13@czechswimming.cz
MČR žáci 12letí ‐ mcr.zaci12@czechswimming.cz
Pohár ČR 10letí Morava ‐ pcr10.morava@czechswimming.cz
Pohár ČR 10letí Čechy ‐ pcr10.cechy@czechswimming.cz
Pohár ČR 11letí Morava ‐ pcr11.morava@czechswimming.cz
Pohár ČR 11letí Čechy ‐ pcr11.cechy@czechswimming.cz
10/18 3.7

VSP uzavřel výběrové řízení na soutěže řízené VSP ČSPS na rok 2019.
Říjen 2019
18.‐20.10
5. kolo ČP – Plzeňské sprinty
Listopad 2019
2.‐3.11.
6. kolo ČP – AXIS Cup
16.‐17.11.
3. kolo ČP – Velká cena Brna

Plzeň (25m)

Slávie VŠ Plzeň

Jihlava (25m)
Brno (50m)

Jihl. Plav. klub AXIS
Kometa Brno
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30.11.‐1.12.
Prosinec 2019
30.11.‐1.12.
30.11.‐1.12.
30.11.‐1.12.
30.11.‐1.12.
7.‐8.12.
7.‐8.12.
7.‐8.12.
12.‐15.12.

7. kolo ČP – Vánoční cena Zlína

Zlín (25m)

PK Zlín

Zimní pohár ČR desetiletých – Čechy (09)
Zimní pohár ČR desetiletých – Morava (09)
Zimní pohár ČR jedenáctiletých – Čechy (08)
Zimní pohár ČR jedenáctiletých – Morava (08)
Zimní mistrovství ČR st. žactva (05)
Zimní mistrovství ČR st. žactva (06)
Zimní mistrovství ČR ml. žactva (07)
Zimní mistrovství ČR 25m bazén ‐ 8.kolo ČP

Mladá Boleslav
Prostějov
Praha
Třebíč
Mladá Boleslav
Kopřivnice
Prostějov
Plzeň

Autoškoda Ml. Boleslav
TJ Prostějov
Motorlet Praha
TJ Spartak Třebíč
Autoškoda Ml. Boleslav
SK Kopřivnice
TJ Prostějov
Slávie VŠ Plzeň

08/18 3.1 Českého poháru v plavání se mohou zúčastnit 13letí a starší.
4. Rozhodčí
08/19 2.1 VSP žádá komisi rozhodčích, aby v co nejkratší době zveřejnila delegace vrchních rozhodčích a startérů na
2.pololetí 2019.
Splněno
03/19 4.1 Výbor sekce žádá dopracování do IS ČSPS evidenci rozhodčích, včetně evidence aktivit (školení,
změny tříd atd.).
Zodpovídá: Adamec, Imryšek, Bažil
Termín: trvá
5. Přestupy
6. Trenérsko‐metodická komise
04/19 6.3 VSP ČSPS pověřuje Romana Havrlanta, aby informoval kluby o možnostech vzdělávání (např. termíny
seminářů) a sám se v rámci časových možností účastnil za ČSPS vzdělávacích akcí, případně rozesílal
poznatky
7. Různé
10/18 7.3

VSP pověřil p. Adamce projednáním možnosti zřídit klubové emailové účtu s adresami klubů, např.
sluh@czechswimming.cz, pro jednoznačnou komunikaci mezi vedením ČSPS, VSP a kluby. Dosavadní praxe
vázaná na jména konkrétních osob se v některých případech jeví nefunkční (lidé se mění).
Zodpovídá: Adamec
splněno
V případě zájmu klubů, mohou tyto zažádat o vytvoření nového klubového účtu na adresu
petr.adamec@czechswimming.cz o jeho vytvoření.

B) Úkoly ze schůze ze dne 9.10.2019
2. Reprezentace, SCM, ST
09/19 2.1 VSP ČSPS schválil nominaci na Světový pohár v Doha 7.‐9.11.2019
Závodníci: Micka
Trenér (mentální coach): Milan Moravec
Team leader: Jaroslava Passerová
09/19 2.2 VSP ČSPS schválil nominaci na Světový pohár v Budapešti 4.‐6.10.2019
Závodníci: Chrápavý, Zábojník
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Trenér: Jiří Vlček
09/19 2.3 VSP vzal na vědomí zprávu o reprezentaci seniorů:















žádná akce se od začátkusezóny nekonala
nadějné vystoupení českých reprezentantů na SP v Budapešti (50m bazén ‐ Micka, junior Luňák), při
ISL v Indianopolis (Kubová, Apostalon) a konečně i na VC Trutnova (Čejka, Procházka)
Petra Weber zařazena v repre pouze formálně bez nároku na finanční podporu, v případě návratu do
přípravy v roce 2020 bude její členství ve výběru plnohodnotné
aktivní sportovní kariéru ukončila Věra Kopřivová, bylo požádáno o její vyřazení ze seniorské repre.
řešeny resty z předchozí sezóny: tréninkové evidence dosud chybí u Tomáše Franty, Adama Hlobeně,
Jakuba Štemberka, Barbory Závadové
byly řešeny plány přípravy na sezónu 2019‐2020, dosud nezaslali trenéři Jaroslav Jezbera + Tomáš
Baumrt (Kubová, Franta, Štemberk ‐ zde jsem po vyslechnutí argumentů souhlasil s dodatečným
zasláním ve 3. týdnu října), Martin Břenda (Kolářová), Jan Kreník (Šefl), Martin Verner (Moser), trenéři
Barbory Závadové a Terezy Grusové
Josef Moser ‐ pokračování ve sportovní kariéře je nejisté (na opakovanou výzvu nedodáno oficiální
vyjádření) ‐ do dořešení je pozastaveno čerpání financí z individuálního budgetu
původně splnilo kritéria pro zařazení do seniorské reprezentace 24 plavkyň a plavců, nyní 21 aktivních
členů výběru (nepočítáni Kopřivová, Weber a Moser)
nejbližší akce je společná nominační soutěž pro ME25 2019 Glasgow, Plzeňské sprinty 18.‐20.10.2019
dodán aktuální přehled nominačních soutěží reprezentantů i plavců, kteří nejsou v seniorské
reprezentaci, ale hodlají se o limit pokusit
aktuálně se dokončuje zajištění kempu v JAR (jaro 2020)
ve spolupráci s Jakubem Tesárkem se hledá nejlepší řešení pro aklimatizační kemp před OH v Tokiu
kontrola finanční bilance rozpočtu seniorské reprezentace, (nutné k dořešení čerpání roku 2019)

09/19 2.4 VSP vzal na vědomí zprávu o reprezentaci starších juniorů:
 akce: VT Olomouc 30. 8. – 1. 9. společný sraz st. a ml. juniorů (velmi účelné); kontrola letní přípravy
 8 plavců omluveno (klubová VT),
 všichni účastnici odplavali a splnili limit na 3km
 omluvení plavci odplavali test v domácích podmínkách
 všichni splnili (až na jednu výjimku Matula: JPK – zdravotní omezení)








akce: Úvodní VT Pardubice 22. 9. – 1. 10.; 3 plavci omluveni
po dokončení 25m bazénu v areálu SCPAP výborné podmínky pro VT
seznámení s projektem RD st. juniorů, seznámení s evidencí tréninkového deníku, seznámení
s povinností a právy člena RD
přednášky: ETD Yarmill, projekt „Plavu zdravě“ – doping a nevhodné potraviny pro sport
všichni obdrželi reprezentační smlouvu a vybavení člena RD st. juniorů
absolvovány kondiční testy a plavecký step‐test; osobním trenérům odeslány výsledky
velmi dobrá pracovní morálka a atmosféra



MU CECJM ‐ nevyřešena otázka počtu účastníků, nevyřešena otázka klíče nominace



připravuje se jarní VT: dosud nevyřešen termín ani destinace (komunikuje se)



kontrola finanční bilance rozpočtu reprezentace st.juniorů (rozpočet již vyčerpán vzhledem
k nepředpokládaným vyšším nákladům na přípravu před MEJ a MSJ 2019)
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09/19 2.5 VSP vzal na vědomí zprávu o reprezentaci mladších juniorů:
 akce: VT Olomouc 30. 8. – 1. 9. společný sraz st. a ml. juniorů (velmi účelné); kontrola letní přípravy
 5 plavců omluveno (klubová VT),
 všichni účastnici odplavali a splnili limit na 2km
 omluvení plavci odplavali test v domácích podmínkách
 všichni splnili až na jednu výjimku (Natálie Hlatká ZLPK‐ hlavní způsob Prsa)





akce: Úvodní VT Nymburk 15. – 22. 9., 1 plavec omluven (zahraniční dovolená),
seznámení s projektem RD ml. juniorů, seznámení s evidencí tréninkového deníku, seznámení
s povinností a právy člena RD
všichni obdrželi reprezentační smlouvu a vybavení člena RD ml. juniorů
velmi dobrá pracovní morálka a atmosféra



MU CECJM ‐ nevyřešena otázka počtu účastníků, nevyřešena otázka klíče nominace



připravuje se zimní VT: Srní 26. 1. – 1. 2.2020

09/19 2.6 VSP ČSPS se zabýval přihláškami do projektu DRoP. Z projektu se odhlásila Radbuza Plzeň. Nově
se projektu přihlásil Plavecký klub Znojmo a Plavecký klub Děčín.
VSP ČSPS rozhodl, že do projektu budou zapojeny oba nově přihlášené kluby.
3. Soutěže, STK
09/19 3.1 VSP ČSPS schválil výjimku pro plavkyni SCPAP Adélu Vavřinovou pro přihlášky na ZMČR 2019
v disciplíně 100m polohový závod časem ze ZMČR 2018. Důvodem je studium v USA a nemožnost
zaplavat si tuto disciplínu.
09/19 3.2 Na základě připomínek z řad trenérů rozhodl VSP ČSPS upravit rozpis Zimního a Letního mistrovství
ČR dorostu a dospělých (konzultováno na semináři VSP v Olomouci) s platností od ZMČR 2019
v Plzni. Rozpis je přílohou zápisu VSP.
09/19 3.3 VSP ČSPS se zabýval průběžným stavem výběrového řízení na pořadatele soutěží řízených VSP
ČSPS.
09/19 3.4 VSP ČSPS se zabýval přípravou Sportovně technických dokumentů pro rok 2020.
4. Rozhodčí
09/19 4.1 VSP ČSPS souhlasí s návrhem komise rozhodčích nominovat na ME – 25 2019 v Glasgow Michala Kučeru.
5. Přestupy
09/19 5.1.

Čermák Václav (2000)
Trnková Gabriela (2004)
Studentová Valentýna (2006)
Trembač František (2006)
Krumlová Alžběta (2004)
Sýkorová Klára (2001)
Růžička Martin (2004)
Lelková Blanka (2004)

RPl – ÚAPS
KIN – PLČB
PKMo – SlCho
LoČL – PKLit
JiDo – SlPl
USK – Boh
BaSo – SlPl
SOPKo – SlPl

schváleno s odstupným 20000,‐ za I.VT
schváleno s odstupným 5000,‐ za III.VT
schváleno s odstupným 5000,‐ za III.VT
schváleno s odstupným 5000,‐ za III.VT
schváleno s odstupným 5000,‐ za III.VT
schváleno s odstupným 20000,‐ za I.VT
schváleno s odstupným 5000,‐ za III.VT
schváleno s odstupným 10000,‐ za II.VT
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Běhounková Anna (2004)

USK – AkrSC

schváleno s odstupným 5000,‐ za III.VT

Hostování
Gajdoš Dávid (2000)

Orca Michalovce – KomBr

schváleno od 9.10.2019
(stadium VŠ)

6. Metodika (Trenérsko‐metodická skupina)
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐

hlavní metodik (Havrlant) informoval VSP o své účasti na zasedání VV
připravuje ke schválení Metodický řád, na základě kterého by měly být definovány úkoly TMS,
vztah TMS ke strukturám ČSPS, kompetence členů TMS
připravuje se nový model struktury výběrových družstev (reprezentací a SCM) – bude v
dohledné době konzultováno s širší skupinou osobních trenérů seniorských reprezentantů
(hledá se termín schůzky)
referát k programu PRoTON – hledá se termín pro oponentury
pracuje se na úpravách kvalifikačního řádu (úpravy budou avizovány a předloženy ke
schválení na Valné hromadě ČSPS 2020)
‐ kreditní systém vzdělávání povinný pro trenéry roč. 1970 a mladší
‐ kreditní systém vzdělávání pro trenéry roč. 1969 pouze doporučený
VSP žádá o doplnění evidenčního systému trenérů v IS (zprovoznit elektronický kreditní systém);
ú: Microsoft
v dohledné době budou na kluby rozeslány hlavním metodikem informace o dočasném řešení
evidence kreditů za vzdělávání trenérů (např. kredity za různé typy seminářů)
TMS připravuje celostátní workshop k tématu elektronického tréninkového deníku (pracovní termín:
19.1.2020)
‐ účast na workshopu bude ohodnocena významným počtem kreditů
‐ využívání ETD bude ohodnoceno významným počtem kreditů
debata o oponenturách SCM a SG 2020; pracovní termín 11.9.2020
debata o celostátní seminář 2020 (pravděpodobně ve spolupráci se Slovenským svazem); pracovní
termín 12. 9. 2020
debata o oponenturách reprezentací a projektu PRoTON 2020; pracovní termín 13.9.2020
diskuze o přípravách nominace plavců na vyhlášení plavec roku 2019 (pro tento úkol bude vytvořena
expertní skupina); organizaci vyhlášení, místo a termín řeší VV
debata o projektu „Plavu čistě“; veškeré informace pod odkazem na hlavní straně webu ČSPS (bude
se dále aktualizovat)
‐ info o formě registrace klubů do Projektu (kluby se pravděpodobně budou moci do projektu
zapojit na základě vyplnění interaktivního formuláře, čímž se zaváží k podpoře programu
antidopingu, hlídání konzumace nevhodných potravin v přípravě a soutěžích u plavců a podpoře
propagace projektu v rámci tréninkových zařízení)
TMS doporučuje na základě připomínek na Semináři 2019 restrukturalizovat mistrovské soutěže od r.
2021 takto:
Poháry 10 letého žactva:
zůstávají
Poháry 11 letého žactva:
zůstávají
MČR mladšího žactva (12 letí): zůstává
MČR staršího žactva:
dívky 13 let
chlapci 13 let + 14 let
MČR juniorů:
mladší: dívky 14 let + 15 let
chlapci 15 let + 16 let
starší: dívky 16 let + 17 let
chlapci 17 let + 18 let
MČR U20/21 a seniorů:
dívky (U20) 18 – 20 let chlapci (U21) 19 – 21let
ženy 21 let a starší
muži 22 let a starší

Zápis č. 09/19

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
9.10.2019
‐
‐

‐

TMS doporučuje na základě debaty na Semináři zakázat závodní plavky pro 11 leté a mladší od 2021
TMS doporučuje zachovat systém soutěže družstev na rok 2020 dle roku 2019 (doporučuje pro
semifinále a finále vybrat vhodné hlasatele, kteří komentářem jasně oddělí průběžné výsledky I. a II.
ligy po každé disciplíně.)
VSP se zabýval otázkou přehlednějšího uspořádáním metodických materiálů na webu pod
odkazem "metodika"
Zodpovídá: TMS, Adamec

7. Různé
09/19 7.1 VSP děkuje Simoně Gronesové za přípravu a organizaci semináře trenérů VSP ČSPS v Olomouci,
který i přes problémy s objednanými prostory byl zajištěn na výborné úrovni.

Zapsal a schválil: Petr Adamec
Příští schůze: 13.11.2019 v Praze

