Zápis č. 09/20

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
Videokonference 15.10.2020
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
08/20 2.8 Seniorským reprezentantům se dle rozhodnutí VV prodlužuje jejich nominace z předešlé sezóny do
31.12.2020. Na období leden 2021 – srpen 2021 bude reprezentace seniorů nově jmenovaná dle dosažené
výkonnosti na soutěžích v 25m bazénech za období 1.9.‐20.12.2020
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
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 3.5

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,‐.
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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.

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.

07/20 3.2

Na základě žádosti VSP schválil zařazení a vyvíjení činnosti oddílu Sports Team Rychnov nad Kněžnou do
Královéhradeckého 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 3.5

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 ‐ ZRUŠENO

SlPl
JPK

7.kolo ČP

Zlín

Říjen 2020

Listopad 2020
14.‐15.11.
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28.‐29.11.

Zimní pohár ČR desetiletých ‐ Čechy ‐ 10

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

PoPro
AŠMB
Zlín

Prosinec 2020
12.‐13.12.
12.‐13.12.

Zimní mistrovství ČR st. Žactva ‐ 06
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

Lotr
AŠMB
PoPro
SlPl

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
08/20 6.6 Průběžně se pracuje na úpravě struktury a obsahu webu https://metodika.czechswimming.cz/
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.
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 15.10.2020
2. Reprezentace, SCM, SpS
09/20 2.1 VSP ČSPS navrhuje VV ČSPS, aby se Petrovi Thielovi nevyplatila odměna za vedení SCM 2 Severní Čechy
z důvodu neplnění si povinností koordinátora SCM.
09/20 2.2

RD seniorů a RD U21: řeší se v nouzovém stavu možnosti pro přípravu reprezentantů (VT, Šamorín, MZ
Skopje, VT Zakopané)

09/20 2.3

RD juniorů: řeší se v nouzovém stavu možnosti přípravy reprezentantů (VT Skopje, MZ Budapešť)

09/20 2.4

SCM I a II: pro nouzový stav většina VT odvolána a čeká se na vývoj situace. Doporučení koordinátorům,
aby byli ve střehu – při uvolnění situace zkusit zajistit VT v ČR do konce kalendářního roku. Případné VT
v zahraničí (Rakousko, Polsko, Německo) možno poptávat i v nouzovém stavu (nutná kooperace s ČSPS).
Koordinátoři obeznámeni o tom, že letošní VT nelze přeložit na rok 2021.

3. Soutěže, STK
09/20 3.1 Výbor sekce plavání ČSPS rozhodl vzhledem k současným epidemiologickým nařízením k úpravě podmínek
Českého poháru (Arena cup) v roce 2020 následovně:
‐ Na zbývajících vypsaných soutěžích Českého poháru 2020 nemusí pořádající kluby dodržet
kompletní program všech disciplín, ale mohou si jej přizpůsobit tak, aby vyhověly epidemiologickým
požadavkům, které stanovují Ministerstvo zdravotnictví nebo příslušné Krajské hygienické stanice.
‐ Vzhledem ke zrušení jarní části ČP a výše uvedeným rozhodnutím k podzimní části ČP, ruší VSP ČSPS
celkové hodnocení ČP pro rok 2020.
09/20 3.2

VSP ČSPS vzal na vědomí změnu názvu TJ Alcedo Vsetín na Plavecký klub Vsetín.
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09/20 3.3

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

09/20 3.4

VSP ČSPS doporučuje všem klubům, aby v případě uvolnění epidemiologických omezení Covid‐19,
uspořádaly alespoň soutěže mezi dvěma kluby, vzhledem k velmi malému množství závodů. Nutné je
ovšem zavést tyto soutěže do IS ČSPS včetně přihlášek, výsledků a rozhodčích.

09/20 3.5

VSP ČSPS rozhodl vzhledem k epidemiologickým restrikcím Covid‐19 o změně kvalifikačních podmínek pro
Zimní mistrovství ČR žactva a Zimní poháry ČR žactva. VSP ČSPS ruší povinnost účasti na kvalifikační soutěži
„KPŽ“ a KPŽ dlouhé tratě“.
Kvalifikační období pro přihlášky je změněno od 1.9.2019 do termínu přihlášek.

09/20 3.6

VSP ČSPS schválil změnu pořadatelů na LMČR žactva 2021:
‐ LMČR staršího žactva (2007) ‐ České Budějovice (PLČB)
‐ LMČR staršího žactva (2008) – Brno – Lužánky (KomBr)

09/20 3.7

Dne 15.10.2020 Výbor sekce plavání ČSPS rozhodl na základě výběrového řízení o přidělení soutěží řízených
Sekcí plavání ČSPS pro druhý půlrok 2021 a MČR družstev 2021.
Výběrové řízení ‐ soutěže 2021 ‐ rozhodnutí
Datum

Soutěž

Kluby ‐ přidělení

20.‐21.2.

MČR družstev semifinále – skupina A

Praha ‐ Boh

20.‐21.2.

MČR družstev semifinále – skupina B

NEOBSAZENO

BŘEZEN 2021
13.‐14.3.

MČR družstev FINÁLE – 1.liga + 2.liga

NEOBSAZENO

5.kolo ČP – Plzeňské sprinty

Plzeň ‐ SlPl

2.‐3.11.

6.kolo ČP – AXIS Cup

Jihlava ‐ JPK

26.‐28.11.
Prosinec 2021

7.kolo ČP – Vánoční cena Zlína

Zlín ‐ Zlín

4.‐5.12.
4.‐5.12.

Zimní pohár ČR desetiletých ‐ Čechy ‐ 11

NEOBSAZENO

Zimní pohár ČR desetiletých ‐ Morava ‐ 11

NEOBSAZENO

4.‐5.12.
4.‐5.12.

Zimní pohár ČR jedenáctiletých ‐ Čechy ‐ 10

Kladno ‐ KSPKl

Zimní pohár ČR jedenáctiletých ‐ Morava ‐ 10

NEOBSAZENO

11.‐12.12.
11.‐12.12.

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

Prostějov ‐ PoPro

11.‐12.12.

Zimní mistrovství ČR ml. žactva ‐ 09

16.‐19.12.

Zimní mistrovství ČR 25m bazén ‐ 8.kolo ČP

ÚNOR 2021

Říjen 2021
15.‐17.10.
Listopad 2021

NEOBSAZENO

Litoměřice ‐ PKLit
Plzeň ‐ SlPl

VSP ČSPS žádá kluby, které mají zájem o organizaci neobsazených soutěží řízených sekcí plavání,
aby poslaly svoji žádost na adresu petr.adamec@czechswimming.cz nejpozději do 31.10.2020.
4. Rozhodčí
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09/20 4.1

VSP ČSPS žádá všechny kluby, které pořádají jakékoliv soutěže, které jsou zařazené v IS ČSPS, aby do
soutěže vkládaly i rozhodcovský sbor. Tuto činnost má na starosti vždy zpracovatel výsledků, který
rozhodcovský sbor nahraje spolu s výsledky na IS ČSPS (sestavu rozhodčích doplnit přímo do IS vzhledem
k evidenci rozhodčích, nenahrát pouze PDF soubor).

5. Přestupy a hostování
09/20 5.1 Šupa Michal (2001)
Fait Michal (2007)
Kaupa Tomáš (2003)
Pátková Anna (2005)
Tauchman Lukáš (2005)
Furchová Lucie (2001)
Hengerič Štěpán (1999)
Marek Jakub (2003)

Kopr – PKNJ
TJKt – RejDo
SCPAP – SpsHK
SOPKo – SCPAP
PLČB – SlPl
PKPří – PLČB
SlPl – UnOl
PKSvi – PŠRbr

schváleno s odstupným 15000,‐ dohoda
schváleno s odstupným 5000,‐ za III.VT
schváleno bez odstupného
PŘ čl.3, ods.3.5
schváleno s odstupným 5000,‐ za III.VT
schváleno s odstupným 10000,‐ za II.VT
schváleno s odstupným 5000,‐ za III.VT
schváleno s odstupným 10000,‐ za II.VT
schváleno bez odstupného – dohoda

6. Metodika (Trenérsko‐metodická komise)
09/20 6.1 Vedoucí TMK oznámil osobně P. Thielovi při soutěži finále družstev, že je vyřazen z TMK pro nečinnost.
Stvrzeno bude zápisem následujícího zasedání TMK.
09/20 6.2

Hlavní metodik Havrlant i externí metodik Froněk zaslali VV zprávu o činnosti. Jsou v průběžném kontaktu
a řeší následující oblasti:
‐ příprava a realizace tematických seminářů (resp. webinářů) + info pro kluby
‐ zpracování oponentur a řady dalších dokumentů souvisejících s reprezentací, SCM, kluby
‐ Havrlant: návštěvy VT reprezentací, SCM; klubů
‐ průběžná úprava struktury webu metodika + doplňování příspěvků
‐ spolupráce na úpravě IS v oblasti evidence vzdělávání
‐ komunikace s předsedy sekcí na rozvoji metodiky jednotlivých sekcí
‐ průběžná komunikace s plaveckým svazem a trenéry
‐ svolána schůzka sekcí a zástupců svazu nad realizací formy plaveckého magazínu (zatím nedořešeno)

7. Různé
09/20 7.1 Řeší se poptávka trenérů po školení trenéra 1. třídy na FTK v Olomouci (půjde výzva na kluby,
aby ČSPS zjistil počty zájemců); poslední dva běhy nedokončila studium polovina frekventantů!!!

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

