Zápis č. 05/20

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
videokonference 15.5.2020
Přítomní: Petr Adamec, Mojmír Axman, Roman Havrlant, Luboš Imryšek, 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, SpS
04/20 2.2 VSP ČSPS navrhuje VV ČSPS:
a) přesunout výběrová řízení pro další „olympijské období“ na posty reprezentačních trenérů a
koordinátorů SCM plavání na rok 2021
b) prodloužit funkčních období stávajících reprezentačních trenérů a koordinátorů SCM plavání do OH
2021, s tím, že dle nové struktury RD a SCM by obsazení vedení jednotlivých týmů bude navrženo VV ke
schválení.
Schváleno VV ČSPS
3. Soutěže, STK
04/20 3.2 VSP ČSPS rozhodl o náhradním termínu pro konání Finále MČR družstev 2020. Uskuteční se v Pardubicích
26.‐27.9.2020. Bližší informace budou vyvěšeny na IS ČSPS.
04/20 3.3

VSP ČSPS rozhodl, že pořadatelé soutěží řízených VSP, kteří nemohli uskutečnit přidělené soutěže díky
koronavirové pandemii, budou mít možnost tyto soutěže uspořádat v roce 2021 bez výběrového řízení.
V případě, že s touto variantou nebudou souhlasit, bude na danou soutěž výběrové řízení vypsáno.

02/20 3.1

VSP schválil na základě žádosti Plaveckého klubu Svitavy (PKSvi) jejich účast na Pohárech ČR žactva v
Moravské části soutěže na celý rok 2020.

02/20 3.2

VSP ČSPS rozhodlo zavedení nejlepších výkonů žactva mimo 25m bazén také na 50m bazén s datem od
1.1.2005. Výkony byly zpracovány a jsou postoupeny ke kontrole. V případě doplnění nejlepších výkonů
před rokem 2005, je nutné zaslat spolu se jménem plavce i čas, datum a místo zaplavání výkonu v dané
disciplíně.
Zodpovídá: Adamec
Splněno – bude zapracováno do IS

01/20 3.1

VSP schválil na základě žádosti Plaveckého oddílu Lokomotiva Česká Třebová (LoČT) jejich účast na
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Pohárech ČR žactva v Moravské části soutěže na celý rok 2020.
11/19 3.3

VSP ČSPS se zabýval nejlepšími výkony žactva a navrhuje VH VSP ČSPS, aby platnost nejlepších výkonů byla
uznána z automatické i poloautomatické časomíry.

11/19 3.5

VSP ČSPS navrhuje, aby ve smlouvách s pořadateli soutěží řízených VSP byl pořádajícím klubem stanoven
odpovědný pracovník pro komunikaci s ČSPS.

10/19 3.1 Dne 20.10.2019 Výbor sekce plavání ČSPS rozhodl na základě výběrového řízení o přidělení soutěží
řízených Sekcí plavání ČSPS pro rok 2020.

Výběrové řízení ‐ soutěže 2020 ‐ rozhodnutí
Datum

Soutěž

Kluby ‐ přidělení

5.kolo ČP
6.kolo ČP

SlPl
JPK

14.‐15.11.

7.kolo ČP

28.‐29.11.

Zimní pohár ČR desetiletých ‐ Čechy ‐ 10

Zlín
MoP

28.‐29.11.

Zimní pohár ČR desetiletých ‐ Morava ‐ 10

28.‐29.11.

Zimní pohár ČR jedenáctiletých ‐ Čechy ‐ 09

28.‐29.11.

Zimní pohár ČR jedenáctiletých ‐ Morava ‐ 09

Říjen 2020
16.‐18.10.
31.10.‐1.11.
Listopad 2020

PoPro
AŠMB
Zlín

Prosinec 2020
12.‐13.12.

Zimní mistrovství ČR st. Žactva ‐ 06

12.‐13.12.
12.‐13.12.

Zimní mistrovství ČR st. Žactva ‐ 07
Zimní mistrovství ČR ml. žactva ‐ 08

17.‐20.12.

Zimní mistrovství ČR 25m bazén ‐ 8.kolo ČP

Lotr
AŠMB
PoPro
SlPl

10/19 3.2 VSP ČSPS navrhuje udělit výjimku pro start ČR žactva v případě neúčasti na kvalifikačních KPŽ
z důvodu vrcholných soutěží v jiných sportech (pouze evropské a světové soutěže). Návrh bude
předložen na VH VSP ČSPS.
Zodpovídá: Adamec
10/19 3.3 VSP ČSPS doporučuje schválit názvosloví mistrovských soutěží podle kategorií z dorostu na
juniory, spolu s se změnou názvu rekordů ČR (juniorské). Návrh bude předložen na VH VSP ČSPS.
Zodpovídá: Adamec
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

Zápis č. 05/20

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
videokonference 15.5.2020
Pohár ČR 11letí Čechy ‐ pcr11.cechy@czechswimming.cz
08/18 3.1 Českého poháru v plavání se mohou zúčastnit 13letí a starší.
4. Rozhodčí
04/20 4.1 Komise rozhodčích navrhla seznam rozhodčích na zařazení do FINA‐listu 21 od roku 2021. VSP tento
návrh schválil a doporučil ke schválení VV.
Startéři – prodloužení licence: Petr Liberda, Tomáš Kaluža
Rozhodčí – prodloužení licence: Martin Hansgut, Lenka Nowaková
Rozhodčí – nově zařadit: Hana Netrefová
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 – připravuje se do IS
5. Přestupy
6. Trenérsko‐metodická komise
04/20 6.1 Pokročila tvorba samostatného webu „metodika.czechswimming.cz! (Adamec, Havrlant, analytický tým) a
dále se na ní pracuje.
04/20 6.2: VSP schválil vzhledem k nejistým opatřením ohledně koronaviru, že celostátní svazový seminář v září
proběhne formou vieokonference (tedy jako webinář); oponentury SCM, RD, SpS a PRoTON proběhnou
normálně formou jednotlivých, resp. společných osobních sezení. Bližší informace k připravovaným
„seminářům“ budou včas zaslány klubům.
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 15.5.2020
2. Reprezentace, SCM, SpS
05/20 2.1 VSP ČSPS se zabýval projekty RD, RDJ, SCM1 „A“ a SCM1 „B“ na sezónu 2020/2021. Předseda VSP předá
projekty VV ČSPS k připomínkování.
Zodpovídá: Adamec
3. Soutěže, STK
05/20 3.1 VSP ČSPS se zabýval možností uspořádat dva plavecké mítinky na konci letní sezony. VSP ČSPS rozhodl, že
pro kategorii žactva 12, 13 a 14‐ti letých žáků se uskuteční jednodenní mítink a pro kategorii dorostu a
dospělých dvoudenní (3 půldny), které budou muset splňovat hygienická kritéria určená vládou ČR. Datum,
místo, program a kvalifikační podmínky pro přihlášení se na jednotlivé mítinky budou po dokončení
přípravy co nejdříve rozeslány na všechny kluby.
Zodpovídá: Adamec, Axman
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05/20 3.2

VSP ČSPS se zabýval přípravou termínové listiny plaveckých soutěží, řízených VSP ČSPS pro rok 2021.

4. Rozhodčí
5. Přestupy a hostování
05/20 5.1 Pokorná Alexandra (2005)

PKKu – PKKBr

Schváleno bez odstupného po dohodě
klubů

6. Metodika (Trenérsko‐metodická komise)
05/20 6.1 VSP ČSPS rozhodl, že oponentury článků talentované mládeže (SG, SpS, SCM1 a SCM2) se uskuteční
v původním termínu 11.9.2020 v Olomouci.
05/20 6.2

VSP ČSPS se zabýval přípravou technického zajištění podzimních „on‐line seminářů“, které by měly
nahradit pravidelný Celostátní seminář ČSPS

05/20 6.3

V době koronavirové pandemie probíhají pro zájemce z řad trenérů pravidelné nedělní on‐line semináře,
které organizuje a vede Tom Froněk

05/20 6.4

11.5.2020 proběhl mezinárodní webinář k tématu analýza plaveckého výkonu, který prezentovali Marek
Polach a Jan Kreník

7. Různé
05/20 7.1 Předseda VSP ČSPS svolává Valnou hromadu oddílu VSP ČSPS na neděli 13.9.2020 v Praze.
Pozvánky na kluby budou rozeslány.
Zodpovídá: Adamec
05/20 7.2

VSP po konzultaci se sportovní komisí ČAUS navrhuje ke schválení VV, aby byl zvolen koordinátorem a
hlavním trenérem plavců pro LSU 2021 za ČSPS Mgr. Dušan Viktorjeník, PhD.

Zapsal a schválil: Petr Adamec
Příští schůze: videokonference dle potřeby

