Zápis č. 08/20

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
Videokonference 19.9.2020
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
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 2.4

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.

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
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.
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07/20 3.2

Na základě žádosti VSP schválil zařazení a vyvíjení činnosti oddílu Sports Team Rychnov nad Kněžnou do
Královohradeckého kraje.

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.

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.
Listopad 2020

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

PoPro

Říjen 2020

Zápis č. 08/20

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
Videokonference 19.9.2020
28.‐29.11.

Zimní pohár ČR jedenáctiletých ‐ Čechy ‐ 09

28.‐29.11.
Prosinec 2020

Zimní pohár ČR jedenáctiletých ‐ Morava ‐ 09

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

AŠMB
Zlín
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 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
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 19.00
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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.
Splněno
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 19.9.2020
2. Reprezentace, SCM, SpS
08/20 2.1 VSP schválil přesun plavců do SCM2 Západní Čechy vzhledem k novým přestupům a nástup do školy:
Denisa Červenková 2004 (SCM2 Střední Čechy)
Kateřina Červenková 2004 (SCM2 Střední Čechy)
Lukáš Tauchman 2005 (SCM2 Jižní Čechy)
08/20 2.2

VSP schválil přesun plavkyně do SCM2 Jižní Morava vzhledem k novému přestupu a nástup do školy:
Nikol Fojtíková 2005 (SCM2 Severní Morava)

08/20 2.3

VSP schválil přesun plavkyně do SCM2 Severní Morava vzhledem k novému přestupu a nástup do školy:
Tužilová Natálie 2005 (SCM2 Střední Čechy)

08/20 2.4

Juniorská reprezentace: 3.–6.9. úspěšně proběhl teambuildingový sraz ve Znojmě (včetně přednášky Víta
Schlesingera a účasti reprezentace na VC Znojma); všichni juniorští reprezentanti obdrželi na akci
reprezentační smlouvy a reprezentační vybavení dle směrnice ČSPS (nepřítomným bylo vše zasláno)

08/20 2.5

Přednáška Víta Schlesingera při VC Znojma na téma: „jak předejít selhání na vrcholné soutěži“ měla širší
tematický záběr (mentální přístup k výkonu; dlouhodobé nastavení životosprávy...); velký pozitivní ohlas;
nabídnuta pro všechny reprezentace (U21 a senioři – malá účast); záznam bude zpracován a zveřejněn
(čeká se na dodání prezentace ze strany přednášejícího)

08/20 2.6

reprezentace RD U21 a senioři: chystají se plánované akce (velké organizační komplikace kvůli Covidu)

08/20 2.7

schválení reprezentanti U21 obdrželi reprezentační smlouvy a vybavení (dle směrnice pro juniory)
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08/20 2.8

seniorským reprezentantům se dle rozhodnutí VV prodlužuje jejich nominace z předešlé sezóny do
31.12.2020; na ZMČR 2020 se budou plnit limity do reprezentace na období od 1.1.2021 do konce letní
sezóny 2021

3. Soutěže, STK
08/20 3.1 VSP ČSPS rozhodl, že finále MČR družstev v Pardubicích se poplave ve dvou oddělených soutěžích. Nejprve
odplave svoji soutěž 2.liga a poté se bude plavat 1.liga. a to v obou soutěžních půldnech. Po upřesnění
podmínek s pořadateli budou co nejrychleji zúčastněným klubům zaslány bližší informace.
Zodpovídá: Axman
08/20 3.2

VSP ČSPS rozhodl, že na všech soutěžích v době koronavirové epidemie budou povinně plavecké kluby
odevzdávat podepsané prohlášení o bezinfekčnosti od všech účastníků na dané soutěži. Tato povinnost
platí do odvolání.

08/20 3.3

VSP ČSPS rozhodl, že na všech soutěžích v době koronavirové epidemie se uskuteční soutěže bez diváků.
Toto rozhodnutí platí do odvolání.

08/20 3.4

VSP ČSPS schválil nákup roušek pro rozhodčí na Finále MČR družstev v Pardubicích.

08/20 3.5

VSP ČSPS upozorňuje všechny kluby na změny v „Soutěžním řádu plavání“ schválené VH VSP ČSPS 2020.
Kategorie dorostu se mění na kategorii juniorů ve všech bodech SŘ s tím spojené.

08/20 3.6

VSP ČSPS upozorňuje všechny kluby na ne změny v odstupném při přestupu, schválené Konferencí ČSPS
2020. Odstupné za I.VT se zvyšuje z 20000,‐ na 40000,‐. U účastníků ME, MEJ, MS, MSJ a OH se zvyšuje
z 50000,‐ na 100000,‐.

08/20 3.7

VSP ČSPS projednal problematiku nově otevřeného bazénu v Lounech. Vyjádření bude odesláno na
provozovatele.

08/20 3.8

VSP ČSPS žádá kluby, aby se v případě projektování nových bazénů snažily navázat kontakt s investory, aby
nedocházelo k výstavbě bazénů nevhodných pro závodní plavání.

4. Rozhodčí
08/20 4.1 Předseda komise rozhodčích svolává schůzi komise na 26.9.2020 při Finále MČR družstev v Pardubicích.
5. Přestupy a hostování
08/20 5.1 Matula Vojtěch (2003)
Plíhalová Anna (1999)
Poustecká Lucie (2004)
Janýrová Lucie (2003)
Fojtíková Nikola (2005)
Marešová Simona (2005)
Červenková Kateřina (2004)
Červenková Denisa (2004)
Pleskotová Karolína (2007)
Bartošová Denisa (2005)
Cogan Mikuláš Rudolf (2005)

JPK – ÚAPS
OLYMP – ÚAPS
TJTá – KomBr
JPK – SlPl
KPSOp – KomBr
TJTá – PKJH
PKPří – SlPl
PKPří – SlPl
ZéHK – PKHK
SKS – Boh
DeJič – KPSOs

schváleno s odstupným 20000,‐ za I.VT
schváleno s odstupným 20000,‐ za I.VT
schváleno s odstupným 5000,‐ za III.VT
schváleno s odstupným 20000,‐ za I.VT
schváleno s odstupným 10000,‐ za II.VT
schváleno bez odstupného – dohoda
schváleno s odstupným 10000,‐ za II.VT
schváleno s odstupným 10000,‐ za II.VT
Schváleno bez odstupného
SŘ čl.3 ods. 3.2‐4.
Schváleno s odstupným 20000,‐ ‐ dohoda
schváleno s odstupným 10000,‐ za II.VT
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6. Metodika (Trenérsko‐metodická komise)
08/20 6.1 Od 1.9.2020 nastoupil na plný úvazek na pozici Hlavní metodik ČSPS Roman Havrlant; pokračuje
spolupráce s Tomem Froňkem, který je v pozici externího metodika ČSPS na dohodu
08/20 6.2 Představení práce metodiků proběhlo v rámci 1. celostátního webináře ČSPS, který se konal
17.9.2020 v 19.00 (záznam na stránkách metodiky ČSPS)
08/20 6.3 Jan Bažil písemně i v rámci semináře seznámil kluby s řadou funkčních novinek v IS ČSPS
(týká se především sjednocení systému registrace seminářů a školení pro trenéry i rozhodčí,
potažmo automatické evidence kreditového systému).
Trenéři a rozhodčí vyzváni k případným podnětům a připomínkám.
08/20 6.4 Jakub Tesárek a Roman Havrlant se za ČSPS zúčastnili plaveckých oponentur VSC Victoria
08/20 6.5 11.9.2020 proběhly v AC Baluo Olomouc plavecké oponentury ČSPS pro Sportovní gymnázia,
Sportovní střediska a Sportovní centra mládeže (výstupy se zpracovávají a budou do konce září
rozeslány příslušným vedoucím trenérům a koordinátorům)
08/20 6.6 Průběžně se pracuje na úpravě struktury a obsahu webu https://metodika.czechswimming.cz/
08/20 6.7 Hlavní metodik začal objíždět VT SCM, aby si udělal obrázek o podmínkách a vedení jednotlivých
oblastí. Prozatím účast na VT SCM Východní Čechy (1.skupina) v Trutnově a VT SCM Severní
Morava v Liptovské Osadě.
Po sezóně bude vypracován zápis s poznatky a diskutován s koordinátory SCM.
08/20 6.8 Hlavní metodik nabízí případnou pomoc klubům, kteří by měli zájem o osobní návštěvu a chtěli
by probrat témata vztahující se k organizaci a vedení tréninkového procesu.
(Zájemci mohou kontaktovat HM na: roman.havrlant@czechswimmng.cz
08/20 6.9 VSP ČSPS schválil žádost analytického týmu na uhrazení ubytování při vrcholných domácích
soutěžích v roce 2020, kde budou zpracovávat data ke studii výkonnosti současných plavců v ČR.

7. Různé
08/20 7.1 13.9.2020 proběhla v Praze na Strahově v aule ČSPS Valná hromada plavání a Konference ČSPS.
Valná hromada za účasti 48 klubů.

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

