Zápis č. 06/19

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
12.6.2019
Přítomní: Petr Adamec, Mojmír Axman, Luboš Imryšek, Roman Havrlant, Miloslav Lhotka
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
04/19 2.8 VSP ČSPS rozhodl o termínu a místě konání oponentur SpS, SCM a SG. Oponentury se uskuteční 13.9.2019
v Olomouci.
3. Soutěže, STK
05/19 3.3 VSP ČSPS pokračoval s přípravou termínové listiny pro rok 2020. Zveřejnění nové termínové listiny pro
rok 2020 bude nejpozději do konce června 2019.
04/19 3.1

VSP se zabýval vyhodnocením nového systému ligy 2019.
a) v rámci finále ligy v Brně byla iniciována zástupci VSP schůzka vedoucích klubů II. ligy, aby se
kriticky vyjádřili k novému systému; všichni se jednomyslně shodli ve prospěch zachování nového
systému a někteří přidali podněty pro zlepšení průběhu a atraktivity finálového kola, které spojuje
soutěž týmů I. ligy a II. ligy
b) v rámci finále ligy proběhla po bazéně "petice" pro návrat k původnímu systému (kterou podepsalo
několik málo trenérů a řada plavců – převážně nezletilých) ‐ pozn. petice neobsahuje ani subjekt jejího
iniciátora, ani důvody její podstaty; lze tedy zpochybnit, zda signatáře vedly k podpisu spíše momentální
pohnutky než racionální důvody.
VSP zatím neuzavírá toto téma a bude dále diskutovat danou problematiku se zástupci trenérů v rámci II.
kola Českého poháru.

03/19 3.1 VSP schválil na základě žádosti Plaveckého klubu Svitavy (PKSvi) jejich účast na Pohárech ČR žactva
v Moravské části soutěže na celý rok 2019.
01/19 3.1 VSP schválil na základě žádosti Plaveckého oddílu Lokomotiva Česká Třebová (LoČT) jejich účast
na Pohárech ČR žactva v Moravské části soutěže na celý rok 2019.
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:
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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 3.1 VSP schválil na základě žádosti Plaveckého oddílu Nové Město nad Metují (PONMM) jejich účast
na Pohárech ČR žactva v Moravské části soutěže na celý rok 2019.

10/18 3.7

VSP uzavřel výběrové řízení na soutěže řízené VSP ČSPS na rok 2019.
Červen 2019
20.‐23.6.
Říjen 2019
18.‐20.10
Listopad 2019
2.‐3.11.
16.‐17.11.
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.

Letní mistrovství ČR 50m bazén ‐ 4.kolo ČP

České Budějovice

KIN Č. Budějovice

5. kolo ČP – Plzeňské sprinty

Plzeň (25m)

Slávie VŠ Plzeň

6. kolo ČP – AXIS Cup
3. kolo ČP – Velká cena Brna
7. kolo ČP – Vánoční cena Zlína

Jihlava (25m)
Brno (50m)
Zlín (25m)

Jihl. Plav. klub AXIS
Kometa Brno
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
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
03/19 4.2 Delegace rozhodčích 1/2019
datum

akce

místo

VR 1, VR 2

starter 1, starter 2

časomíra

Výsledky

delegát

20.-23.6.

Letní mistrovství ČR 2019

Č. Budějovice

Imryšek, Kučera,
Nowaková, Hansgut

Kindl, Stráník,
Sukup

Bažil

Axman
Michalík

Adamec

5. Přestupy
6. Trenérsko‐metodická komise
04/19 6.3 VSP ČSPS pověřuje Romana Havrlanta, aby informoval kluby o možnostech vzdělávání (např. termíny

Zápis č. 06/19

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
12.6.2019
seminářů) a sám se v rámci časových možností účastnil za ČSPS vzdělávacích akcí, případně rozesílal
poznatky
04/19 6.1

V závislosti na novém složení VSP po proběhlé volební Valné hromadě bude primárně problematiku
metodiky koordinovat a prezentovat pověřený zástupce (R. Havrlant) na základě komunikace s trenéry,
kteří budou spolupracovat v jednotlivých oblastech metodiky (na dohodu s ČSPS):
J. Strnad: garant programu DRoP (komunikace s kluby) + překlady metodiky
T. Břeň: administrace trenérských licencí; administrace podkladů k oponenturám SCM a SpS
D. Viktorjeník: předkladatel sylabů pro školení trenérských licencí a garant za správný průběh všech školení
trenérů III. třídy
D.Thiel, M.Polach, J.Kreník, D.Vavrečka – tým pro analýzu plavecké techniky a rozboru soutěží
R. Havrlant: garant programu PRoTON; koordinátor plavecké metodiky a referent reprezentací
+ vytvořený tým trenérů, který by konzultoval aktuální otázky vztahující se k plavecké praxi na všech
věkových úrovních

10/18 6.4 VSP schválil vytvoření certifikátu pro trenéry i rozhodčí o absolvovaném semináři (školení), které
pořádá ČSPS nebo Krajské svazy ČSPS.
Zodpovídá: Adamec, Břeň
Termín: trvá
7. Různé
03/19 7.1 VSP se opětovně zabýval problematikou pořádání školení trenérů 3. třídy. VSP osloví p. Viktorjenika, spolu
s TMK, aby vytvořili koncepci školení trenérů.
Termín: 30.6.2019
Zodpovídá: Adamec
03/19 7.2

VSP navrhuje, aby na hlavní straně IS ČSPS byly uveřejňovány novinky a změny ve fungování IS ČSPS.
Zodpovídá: Adamec, Bažil
Termín: trvá

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 12.6.2019
2. Reprezentace, SCM, ST
06/19 2.1 RD senioři: Hodnocení VT Belek – společná příprava limitářů MEJ, SU, MS 2019. Po všech stránkách velmi
prospěšné a povedené soustředění. (viz hodnocení na stránkách ČSPS – Perna, Havrlant).
06/19 2.2

Projekt RD seniorů 19/20 je od května v procesu schvalování

06/19 2.3

RD st. junioři: probíhá finální fáze přípravy na MEJ 2019 (admin ‐ viza, pozvánky, přípravný sraz, pobyt)

06/19 2.4

Projekt RD st. juniorů ve verzi před schválením (čeká se na upřesnění termínů a doplnění limitů ‐ po MEJ)
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06/19 2.5

RD ml. junioři: finální nominace na EYOF po LMČR (bez ODM); změna destinace přípravného VT pře EYOF
– namísto Šamorína bude v Hajdúszoboszló

06/19 2.6

Projekt RD ml.juniorů ve fázi přípravy. Bude zveřejněn do konce června.

06/19 2.7

Znovuobnoven projekt Multiutkání CECJM. V rámci komunikace zástupců účastnických zemí vzešly tyto
návrhy:
a) CECJM zimní rozšířeno o všechny ročníky juniorů nadcházejícího MEJ (4 kategorie: starší junioři, mladší
junioři, starší juniorky, mladší juniorky) – v každé kategorii může startovat až 10 plavců
b) CECJM 2019 zimní – potvrzen pořadatel – Charkov (UKR) 30.11. – 1.12.2019; předběžně schválen
systém nominace: 1) obsazení disciplín nejlepšími závodníky bez rozdílu ročníku – bez finanční
spoluúčasti (nebo s minimální spoluúčastí)
2) nabídnuto doplnění do počtu 10 plavců v každé kategorii – s výraznou spoluúčastí (viz Projekty)
c) CECJM 2020 letní – nová myšlenka uspořádání této soutěže v sudých letech, kdy není EYOF (termín cca
týden po MEJ; pro rok 2020 nabídlo pořadatelství Rakousko (Graz) – zatím ve stádiu jednání

3. Soutěže, STK
06/19 3.1 VSP ČSPS uděluje výjimku pro Jana Reku roč. 2006 (PKKu) ke startu na Krajských přeborech Olomouckého
a Zlínského kraje, konaného v Prostějově ve dnech 1-2.6.2019 z důvodu školního jazykového pobytu
v Anglii, kterou nemohou rodiče ovlivnit.
06/19 3.2

Výbor sekce plavání ČSPS uděluje výjimku pro plavkyni SlPl Ellen Zaradič (roč. 2007) pro použití časů k
přihlášení na Letní mistrovství ČR mladšího žactva. Jmenovaná dlouhodobě žije v zahraničí a nemůže se
zúčastnit kvalifikačních závodů na LMČR mladšího žactva. Časy pro přihlášení do disciplín musí být
evidovány v IS ČSPS.

06/19 3.3

VSP ČSPS připravil termínovou listinu pro rok 2020, která bude odeslána krajským pracovníkům STK na
připomínky.
Zodpovídá: Adamec

06/19 3.4

VSP ČSPS rozhodl doplnit v IS ČSPS v případě přihlášek na MČR žactva vizuální výstražnou značku při zadání
nadpočetných startech.

4. Rozhodčí
5. Přestupy
06/19 5.1 Chrápavá Edita (99)
Chrápavý Filip (99)

FaBr – KomBr
FaBr – KomBr

schváleno s odstupným 20000,‐ za I.VT
schváleno s odstupným 50000,‐

6. Metodika (Trenérsko‐metodická komise)
06/19 6.1 VSP ČSPS rozhodl, že seminář trenérů VSP ČSPS 2019 se uskuteční pouze jako jednodenní
(sobotní). Vzhledem k předpokládané nepřítomnosti řady trenérů dospělých (plánovaná VT) se
ruší třetí půlden zaměřený na kategorii dospělých.
06/19 6.2 VSP souhlasí s návrhem Havrlanta, aby trenérsko‐metodická komise (TMK) oficiálně vznikla na jaře
2020, poté, co se uskuteční výběrová řízení na posty řízení metodiky a reprezentací. Do té doby
budou metodické záležitosti rozptýleny mezi dosud pověřené spolupracovníky ČSPS (Strnad, Břeň,
Viktorjeník, reprezentační trenéři, ...)
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7. Různé
06/19 7.1 VSP se zabýval opakovanými stížnostmi a upozorněními ze strany plavecké i neplavecké veřejnosti
na rozšiřující se jev mezi plavci – používání stimulantů (energy drinků a gelů, podpůrných
prostředků v kapslích a prášcích apod.) již od kategorie mladších žáků (10 a 11 let)!!!
VSP řešil otázku boje proti těmto nebezpečným praktikám možností kampaně a dlouhodobého
programu s pracovním názvem „Plaveme zdravě a čistě“, který by představoval jednak osvětu do
klubů o nebezpečnosti používání stimulantů a dále pak vytvoření plakátů a bannerů, které by
upozorňovaly na tuto tématiku. Tyto plakáty (bannery) by mohly být rozeslány do klubů pro
vyvěšení na vhodné místo a ve větší míře by byly prezentovány ve všech prostorách bazénů při
pořádání soutěží.

Zapsal a schválil: Petr Adamec
Příští schůze: v průběhu LMČR 2019 v Č. Budějovcích

