Zápis č. 07/20

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
Videokonference 20.8.2020
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
06/20 2.2 Oponentury článků talentované mládeže (SG, SpS a SCM) se uskuteční 11.9.2020 v Olomouci v Aplikačním
centru BALUO. Pozvánky budou rozeslány.
Zodpovídá: Adamec
Termín: do 1.7.2020
splněno
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
06/20 3.1 VSP schválil termínovou listinu soutěží řízených VSP ČSPS na rok 2021. Vzhledem k přesunu zrušených
světových a evropských soutěží bude při kolizi ZMČR a MS‐25 start reprezentantů na MS‐25 počítán do ČP
2021.
06/20 3.2

VSP vypisuje výběrové řízení na soutěže řízené VSP ČSPS na rok 2021. Letní soutěže zůstávají dle rozhodnutí
VSP pod pořadateli z roku 2020, vzhledem ke koronavirové krizi a zrušení těchto soutěží v roce 2020.
Přihlášky do VR platí jen pro podzimní část sezony 2021.

06/20 3.3

Pro Letní olympijské hry mládeže 2021 v Olomouci byl zřízen e‐mail odm@czechswimming.cz , který bude
sloužit pro přihlášky do soutěže a komunikaci s organizačním výborem plavecké soutěže.

04/20 3.2

VSP ČSPS rozhodl o náhradním termínu pro konání Finále MČR družstev 2020. Uskuteční se v Pardubicích
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26.‐27.9.2020. Bližší informace budou vyvěšeny na IS ČSPS.
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
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

16.‐18.10.

5.kolo ČP

31.10.‐1.11.

6.kolo ČP

SlPl
JPK

14.‐15.11.
28.‐29.11.

7.kolo ČP
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.
Prosinec 2020

Zimní pohár ČR jedenáctiletých ‐ Morava ‐ 09

PoPro
AŠMB
Zlín

12.‐13.12.

Zimní mistrovství ČR st. Žactva ‐ 06

12.‐13.12.

Zimní mistrovství ČR st. Žactva ‐ 07

12.‐13.12.

Zimní mistrovství ČR ml. žactva ‐ 08

17.‐20.12.

Zimní mistrovství ČR 25m bazén ‐ 8.kolo ČP

Říjen 2020

Listopad 2020

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
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10/19 3.3 VSP ČSPS doporučuje schválit názvosloví mistrovských soutěží podle kategorií z dorostu na
juniory, spolu 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
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
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

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
05/20 7.1 Předseda VSP ČSPS svolává Valnou hromadu oddílu VSP ČSPS na neděli 13.9.2020 v Praze.
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Pozvánky na kluby budou rozeslány.
Zodpovídá: Adamec
Splněno
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 20.8.2020
2. Reprezentace, SCM, SpS
07/20 2.1 Výbor sekce plavání ČSPS schválil navýšení rozpočtu RSD juniorů oproti projektu na 2 akce a prodloužení
VT v Liptovské Osadě. Důvodem je navýšení počtu reprezentantů, kteří splnili limity do RDJ.
1. navýšení rozpočtu na úvodní VT ve Znojmě z původních 74 000,‐ na 100 000,‐
2. navýšení rozpočtu na regenerační VT v Liptovské Osadě (27. ‐ 30. 12.) z původních 100 000,‐
na 130 000,‐
3. navýšení délky o 2 dny u VT v Liptovské Osadě (21. ‐ 30. 10. ) z původních 7 dní na 9 dní
07/20 2.2

Havrlant informoval VSP o přípravě veškerých administrativních, technických a organizačních záležitostí
všech reprezentací (junioři, U21 a senioři) na sezónu 2020/2021. Další kolo schvalování reprezentačních
Projektů se uskuteční 2.9.2020 v rámci zasedání VV ČSPS.

07/20 2.3.

První reprezentační akce následující sezóny proběhne 3. – 6. 9. 2020. Jedná se o teambuildingový sraz
juniorské reprezentace ve Znojmě.
Na 4. 9. 2020 je svolán do Znojma také mítink reprezentantů U21 a seniorů, kde budou všichni
seznámeni s Projekty a pokyny na další sezónu.

07/20 2.4

FINA zrušila v průběhu srpna konání Světových pohárů v období podzim a zima 2020. Z toho důvodu se
budou pro reprezentanty hledat náhradní možnosti pro závodění a plnění limitů pro OH.

3. Soutěže, STK
07/20 3.1 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 Zimní poháru
ČR 11ti letých. Jmenované dlouhodobě žijí v zahraničí (Bonn – D) a nemohou se zúčastnit kvalifikačních
závodů na LMČR a LPČR žactva. Časy pro přihlášení do disciplín musí být evidovány v IS ČSPS.
06/20 3.2

Výbor sekce plavání ČSPS vzhledem ke koronavirovým opatřením ministerstva zdravotnictví rozhodl o
podmínkách účasti na FINÁLE Mistrovství ČR družstev v Pardubicích. Vzhledem k omezenému počtu osob
na bazénu budou platit tyto podmínky:
1. Na jedno družstvo mohou být na bazénu přítomni maximálně 2 trenéři.
2. V případě, že klub bude chtít mít maséra, musí o to požádat a ten nesmí být v prostorách bazénu (po
domluvě s pořadatelem bude vyhrazeno místo).
3. Závody se budou konat bez účasti diváků (bude přenos na Video‐Stream).
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4. Rozhodčí
5. Přestupy a hostování
06/20 5.1 Janeček Pavel (1994)
DeNá – SCPAP
schváleno s odstupným 15000,‐ (dohoda)
Jandíková Natálie (2005)
STLtm – SCPAP
schváleno s odstupným 10000,‐ za II.VT
Pluhařová Denisa (2001)
PSKr – PoPro
schváleno bez odstupného (dohoda)
Kozubek Matěj (1996)
Boh – KomBr
Schváleno s odstupným 50000,‐
Kaláb Tomáš (1983)
FKBr – PKKBr
schváleno bez odstupného (dohoda)
Javorková Kamila (2004)
PKPLtv – SlCho
schváleno s odstupným 10000,‐ (dohoda)
Tužilová Natálie (2005)
AŠMB – KPSOs
schváleno s odstupným 20000,‐ za I.VT
Dunaiev Semen (2001)
TJKv – ÚAPS
schváleno s odstupným 20000,‐ za I.VT
Janíčková Barbora (2000)
KomBr – UnOl
schváleno s odstupným 20000,‐ za I.VT
Houf Dominik (2005)
SCPAP – KPSOs
schváleno s odstupným 5000,‐ za III.VT
Toušková Lucie (2005)
PKLtv – ÚAPS
schváleno s odstupným 5000,‐ za III.VT
Matošková Bára (2003)
SPKLi – KPSOs
schváleno s odstupným 20000,‐ za I.VT
Zábojník Matěj (2000)
ZlPK – KomBr
schváleno s odstupným 20000,‐ za I.VT
Kocourek František (2005)
TJKt – PKHK
schváleno bez odstupného (dohoda)
Plavecké kluby SPKLi a SlLi se sloučily do nově vytvořeného klubu PKLbc

6. Metodika (Trenérsko‐metodická komise)
06/20 6.1 Havrlant a Froněk oznámili návrh termínu prvního celostátního „on‐line semináře“, který by měl nahradit
pravidelný Celostátní seminář ČSPS. Termín: Čtvrtek 17.9.2020 ve 20.00
Podmínky pro trenéry pro on‐line připojení na celostátní on‐line seminář:
1) Aktivní adresa na portále czechswimming.cz
2) Funkční aplikace Microsoft Teams
3) Jednoduché přihlášení přes odkaz, který bude zveřejněn na svazovém webu a osobních adresách
czechswimming.cz
V případě, že některý trenér nebude mít zřízen účet ČSPS, může si o něj zažádat na e‐mailové adrese
petr.adamec@czechswimming.cz spolu s osobní mailovou adresou, na kterou mu budou zaslány
přihlašovací údaje.
06/20 6.2

4.9.2020 v 18.00 proběhne ve znojemském Louckém klášteře „otevřený“ seminář Víta Schlezingera na
téma „Jak předejít selhání na vrcholné soutěži“.
Vít Schlezinger přednáší toto téma po celém světě v profesionálních klubech (např. NHL).
ČSPS tuto přednášku významně podpořil a zve na ni mimo reprezentace také všechny trenéry a závodní
plavce.

7. Různé

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

