Zápis č. 11/20

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
Videokonference 19.11.2020
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
3. Soutěže, STK
10/20 3.1 VSP ČSPS schválil změnu pořadatelů na LPČR žactva 2021:
‐ LPČR jedenáctiletých – Čechy (2010) – Praha (MoP)
‐ LPČR desetiletých – Čechy (2011) – Mladá Boleslav (AŠMB)
10/20 3.4

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 2021.

09/20 3.2

VSP ČSPS vzal na vědomí změnu názvu TJ Alcedo Vsetín na Plavecký klub Vsetín.

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)

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.

Zápis č. 11/20

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
Videokonference 19.11.2020
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,‐.

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 3.3

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.

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.

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
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
6. Trenérsko‐metodická komise
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
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).
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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 19.11.2020
2. Reprezentace, SCM, SpS
11/20 2.1 VSP ČSPS schválil dovybavení materiálem pro RD seniorů
11/20 2.2 VSP ČSPS schválil účast reprezentantů na MZ v Taškentu (UZB) 25.‐29.11.2020
plavci: Seemnaová, Horská, Gemov, Franta, Šefl, Micka, Luňák, Chrápavý, Zábojník, Kolářová,
Štemberk, Kubová, sparing: Netrh (VSC), Svěcená (VSC); trenéři: Perna, Škábová, Passerová
11/20 2.3 VSP ČSPS pověřil reprezentační trenéry vypracováním rozpočtů reprezentací na rok 2021
3. Soutěže, STK
11/20 3.1 Na minulé schůzi VSP ČSPS jednal o uskutečnění zimních mistrovských soutěžích. Připravil i model soutěže
v případě rozvolnění epidemiologických restrikcí, podobný letnímu Corona‐cupu. Jako nejzazší termín pro
rozhodnutí si VSP určil 19.11.2020, kdy definitivně rozhodne, jaká forma soutěží bude a zda se uskuteční.
Vzhledem ke stále nepříznivé situaci s covid‐19, výjimečnému stavu, dosavadní absenci jakýchkoliv
rozvolnění epidemických opatření a zavření bazénů bez optimistického výhledu otevření, musel VSP ČSPS
rozhodnout a s definitivní platností „ZRUŠIT“ všechny zimní mistrovské soutěže bez náhrady (dále viz
doporučení klubům viz bod 11/20 7.2)
11/20 3.2

Dne 19.11.2020 Výbor sekce plavání ČSPS rozhodl na základě výběrového řízení o doplnění 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

Zlín ‐ Zlín

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 – r. 11

Praha ‐ MoP

Zimní pohár ČR desetiletých ‐ Morava – r. 11

Vsetín ‐ PKVs

4.‐5.12.
4.‐5.12.

Zimní pohár ČR jedenáctiletých ‐ Čechy – r. 10

Kladno ‐ KSPKl

Zimní pohár ČR jedenáctiletých ‐ Morava – r. 10

Brno ‐ KomBr

11.‐12.12.
11.‐12.12.

Zimní mistrovství ČR st. Žactva – r. 07
Zimní mistrovství ČR st. Žactva – r. 08

Ml. Boleslav ‐ AŠMB

ÚNOR 2021

Říjen 2021
15.‐17.10.
Listopad 2021

Prostějov ‐ PoPro
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11.‐12.12.

Zimní mistrovství ČR ml. žactva – r. 09

16.‐19.12.

Zimní mistrovství ČR 25m bazén ‐ 8.kolo ČP

Litoměřice ‐ PKLit
Plzeň ‐ SlPl

4. Rozhodčí
5. Přestupy a hostování
6. Metodika (Trenérsko‐metodická komise)
11/20 6.1 Pokračují webináře: 1.11. Froněk: frekvence a počet záběrů
výběrový webinář psychologa Michala Vičara s koordinátory SCM a repre trenéry: popis
Koronadoby ‐ příprava na celostátní přednášku M. Vičara k tématu koronavirové doby
11/20 6.2 Hlavní metodik ve spolupráci s kondičními trenéry a fyzioterapeuty reprezentace připravuje
metodický instruktážní videomateriál kondiční přípravy plavců
7. Různé
11/20 7.1 školení trenéra 1. třídy na FTK v Olomouci: do 19.11. zaslalo požadavek 12 zájemců; v dalších
krocích budou zájemci obesláni „profesním“ formulářem pro závazné potvrzení a plnění
předpokladů uchazeče o studium a plnění povinností trenéra I. třídy
11/20 7.2

VSP ČSPS doporučuje plaveckým klubům, aby se vzhledem k dosavadnímu velmi malému množství závodů,
v případě uvolnění epidemiologických omezení Covid‐19 do konce roku 2020 a otevření bazénů, pokusily
uspořádat i při malém počtu účastníků alespoň oddílové soutěže, případně soutěže mezi dvěma kluby.
Nutné je ovšem zavést tyto soutěže do IS ČSPS včetně přihlášek, výsledků a rozhodčích.

Zapsal a schválil: Petr Adamec
Příští schůze: videokonference 11.12.2020

