Zápis č. 01/21

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
Videokonference 9.1.2021

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
12/20 2.3 Zařazení reprezentantů do jednotlivých reprezentací od 1.1.2021:
senioři: reprezentační trenér V. Perna předkládá návrh Projektu seniorské reprezentace od
1.1.2021 ke schválení VV (podrobné informace budou zveřejněny ihned po schválení VV ČSPS)
U21: pokračuje sestava dle stávajícího Projektu 20/21 + budou doplnění další plavci v dané
kategorii, kteří nesplní kritéria pro zařazení do seniorské repre, což se bude odvíjet od schválení
Projektu seniorů
junioři: pokračuje sestava dle stávajícího Projektu 20/21 s tím, že Kinterová (podmínečně zařazena
do 31.12.2020 nepotvrdila výkonnost a nebude od 1.1.2021 v repre juniorů pokračovat.)
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
12/20 3.1 Na základě žádosti VSP ČSPS schválil zařazení a vyvíjení činnosti oddílu Plaveckého klubu Vsetín (PKVs) ve
Zlínském kraji.
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

MČR družstev semifinále – skupina A
MČR družstev semifinále – skupina B

Praha ‐ Boh
Zlín ‐ Zlín

ÚNOR 2021
20.‐21.2.
20.‐21.2.
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BŘEZEN 2021
13.‐14.3.
Říjen 2021

MČR družstev FINÁLE – 1.liga + 2.liga

Pardubice ‐ SCPAP

15.‐17.10.

5.kolo ČP – Plzeňské sprinty

Plzeň ‐ SlPl

30.‐31.10.

6.kolo ČP – AXIS Cup

Jihlava ‐ JPK

26.‐28.11.

7.kolo ČP – Vánoční cena Zlína

Zlín ‐ Zlín

Prosinec 2021
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.

Zimní pohár ČR jedenáctiletých ‐ Čechy – r. 10

Kladno ‐ KSPKl

4.‐5.12.

Zimní pohár ČR jedenáctiletých ‐ Morava – r. 10

Brno ‐ KomBr

11.‐12.12.
11.‐12.12.

Zimní mistrovství ČR st. Žactva – r. 07

Prostějov ‐ PoPro

Zimní mistrovství ČR st. Žactva – r. 08
Zimní mistrovství ČR ml. žactva – r. 09

Ml. Boleslav ‐ AŠMB

11.‐12.12.
16.‐19.12.

Zimní mistrovství ČR 25m bazén ‐ 8.kolo ČP

Listopad 2021

Litoměřice ‐ PKLit
Plzeň ‐ SlPl

10/20 3.1

VSP ČSPS schválil změnu pořadatelů na LPČR žactva 2021:
‐ LPČR desetiletých – Čechy (2010) – Praha (MoP)
‐ LPČR jedenáctiletých – 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 3.6

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.
Kategorie dorostu se mění na kategorii juniorů ve všech bodech SŘ s tím spojené.

08/20 3.6

VSP ČSPS upozorňuje všechny kluby na 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.
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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
12/20 6.2. Kvalifikace trenérů 1. třídy:
TMK obdržela 15 žádostí o studium trenéra 1. třídy. Vyplněný formulář závazného zájmu a splnění
podmínek zaslalo do uzávěrky 8 žadatelů.
TMK nedoporučuje otevření studia trenéra 1. třídy v roce 2021 z důvodu malého počtu zájemců a jejich
dosavadní malé aktivity v oblasti vzdělávání. TMK doporučuje odložení na rok 2022.
Hlavní metodik v průběhu roku 2021 provede zmapování trenérů 1. třídy v registraci, kolik je skutečně
aktivních. Dále je potřeba podpořit trenéry II. třídy především v SpS, aby zvýšili své kvalifikace.
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
12/20 7.1

11/20 7.2

VSP ČSPS se zabýval přípravou lednových videokonferencí s předsedy Krajských svazů ČSPS
a krajských pracovníků STK.
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.
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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 9.1.2021
2. Reprezentace, SCM, SpS
01/21 2.1 VSP ČSPS schválil nominaci RD seniorů a realizačního týmu na plavecký kemp v Beleku (TUR) 22.2.‐
7.3.2021.
OH tým: Seemanová, Horská, Micka, Kubová (bez spoluúčasti)
RDS: Gemov, Franta, Procházka, Čejka, Janeček, Šefl, Kolářová, Chrápavý, Zábojník, Luňák (se
spoluúčastí 25.000,‐)
Sparing: Svěcená, Kozubek (100% spoluúčast)
Real. Tým: ved. výpravy: Perna; trenéři: Škábová, Passerová, Kratochvíl, Kreník (100% spoluúčast),
fyzio: Minářová; kond.trenér: Roztočil (100% spoluúčast)
01/21 2.2 VSP se na žádost reprezentačních trenérů zabýval termínem tuzemských VT jednotlivých
reprezentačních kategorií, které jsou plánovány v Projektech následovně:
a) VT RD U21: 5. ‐ 13.2. (8 dní) Olomouc
b) VT RD juniorů: posun na 13. ‐ 21.2. (8 dní) Plzeň
VSP doporučuje projednat tuto otázku s VV ČSPS a zvážit mimo jiné problematické otázky:
a) účast juniorů na VT, kteří za současných podmínek PES nemají vůbec možnost realizovat VT
b) zvážit podmínky storno poplatků, které souvisí se závaznými objednávkami u poskytovatelů
01/21 2.3 VSP ČSPS projednal žádost reprezentačního trenéra juniorů o možnost dozařazení plavců do RD
juniorů, kteří zaplavali v druhé polovině roku 2020 časy lepší, než byl limit pro zařazení do RDJ na
sezónu 2020/2021. Vzhledem k tomu, že žádný z těchto plavců neměl splněný limit v řádném
období a také vzhledem k pandemické situaci, kdy všichni plavci nemají stejné podmínky nejen na
závody, ale i na samotný trénink, NEDOPORUČUJE VV ČSPS zařazení dalších plavců do RDJ. VSP
ČSPS ale schvaluje účast uvedeným plavcům na plánovaných VT juniorů se 100% spoluúčastí
(Jandíková 05, Böhmová 06, Sladký 05, Hlaváč 04, Tauchman 05, Semera 05).
01/21 2.4 VSP ČSPS schvaluje plánovanou plaveckou analýzu RD seniorů a U21, která se uskuteční 16.1.2021
v Olomouci (Baluo).
01/21 2.5 VSP ČSPS schválil zařazení Filipa Jakubce (2005) – PKVs do SCM2 Střední Morava. Jmenovaný splnil
kvalifikační kritéria ve dvou disciplínách, avšak díky administrativní chybě nebyl do SCM zařazen.
3. Soutěže, STK
01/21 3.1 VSP ČSPS se zabýval aktuální pandemickou situací a řešil problematiku nejbližších soutěží řízených VSP.
VSP se rozhodl vzhledem k epidemiologické situaci změnit systém soutěže MČR družstev 2021.
1. 1.kolo (krajské) musí být odplaváno do 31.5.2021.
2. Semifinále MČR družstev se ruší
3. Finále 1. a 2. ligy bude sestaveno podle výsledků 1.kola soutěže všech oblastí a uskuteční se 25.‐
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26.9.2021.
01/21 3.2

VSP ČSPS schválil na základě žádosti Plaveckého oddílu Lokomotiva Česká Třebová (LoČT) jejich účast na
Pohárech ČR žactva v Moravské části soutěže na celý rok 2021.

4. Rozhodčí
5. Přestupy a hostování
01/21 5.1 Vencálková Barbora (2005)

NisLi – BiJa

schváleno s odstupným 5000,‐ za III.VT

6. Metodika (Trenérsko‐metodická komise)
01/21 6.1 VSP ČSPS projednal Kvalifikační řád ČSPS, zapojení trenérů do něj (dle dodaných podkladů
z registračního systému ke dni 7.1.2021 zaregistrovány kredity 325 trenérům) a doporučuje VV
ČSPS v pokračování kreditního systému a úpravu (novelizaci) Kvalifkačního řádu. (Pozn. Novelizace
především diferencuje vzdělávací požadavky profesionálních trenérů a „neprofesionálních“
trenérů.)
01/21 6.2 V návaznosti na videokonferenci s předsedy KS ČSPS (bod 01/21 7.1) by měla navazovat
videokonference s koordinátory SCM. (Obě konference by měly sloužit k podrobnějšímu
zmapování situace v krajích (nejen kvůli situaci s Covidem), aby VSP a TMK mohly případně
reagovat z pohledu ČSPS na záležitosti, se kterými by ČSPS krajům, potažmo klubům měl možnost
pomoci. Jde především o zlepšení komunikace a) ČSPS s Krajskými svazy, b) vzájemnou komunikaci
mezi Krajskými svazy a c) komunikaci klubů s vedením Krajů s cílem posílit vliv, kompetence a
aktivitu Krajských činovníků (v kooperaci s koordinátory SCM) na úrovni krajů v otázkách
plaveckého dění, trenérských kvalifikací, rozhodcovského potenciálu, úrovně plavecké metodiky
v klubech, plavecké výkonnosti, vzdělávání, plavecké infrastruktury, pořádání krajských soutěží,
výběrových krajských soustředění apod.
01/21 6.3 VSP řešil otázku schvalování žadatelů o školení II. a I. trenérské třídy.
VSP rozhodl, že žadatele na konkrétní školení bude schvalovat TMK, která zkontroluje plnění
podmínek žadatelů ke studiu vyšší trenérské kvalifikace dle Kvalifikačního řádu a předloží
potvrzený seznam žadatelů ke schválení VSP. VSP následně zašle pořadateli školení tento
schválený seznam. Tento postup je smluvně podchycen s FTVS Praha i FTK Olomouc, (v procesu je
jednání s FSpS Brno).
Zájemci o školení II. a I. trenérské kvalifikace tedy zasílají své žádosti výhradně na
metodika@czechswimming.cz . (Zájemcům bude obratem zasláno potvrzení o přijetí žádosti a
následně vyjádření, zda splňuje podmínky pro zařazení do studia.)
Zájemci o studium kvalifikace II. třídy, které začíná v únoru 2021 pořádané FTVS zasílají žádosti
na metodika@czechswimming.cz do 14.1.2021!!! (Program školení je zveřejněn na webu ČSPS.)
01/21 6.4 VSP se na podnět TMK zabýval mimořádným udělením trenéra III. třídy pro Marka Raniše,
bývalého úspěšného reprezentanta ČR, který se vrátil po letech z USA do ČR a měl by zájem zde
vykonávat trenérskou činnost a dále si navyšovat trenérskou kvalifikaci. VSP doporučuje udělení
III. trenérské třídy s podmínkou registrace v jakémkoli českém plaveckém klubu (nutné pro
registraci u ČSPS) a doručení potvrzení amerických klubů, ve kterých M. Raniš vykonával
trenérskou činnost.
01/21 6.5 VSC Victoria poskytl ČSPS několik připojení k webináři „Návrat ke sportu po Covid 19“, který se
uskutečnil 7.1.2021 a byl nabídnut koordinátorům SCM a vedoucím sekcí. Následně byl všem
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zaslán zápis, odborný podkladový materiál a zvukový záznam webináře, který by měli
koordinátoři rozeslat trenérům ve svých oblastech.
7. Různé
01/21 7.1 VSP ČSPS se zabýval přípravou lednové videokonference s předsedy Krajských svazů ČSPS, která
se uskuteční 17.1.2021 v 16:00 hod. Všichni předsedové budou o této videokonferenci
informováni.

Zapsal a schválil: Petr Adamec
Příští schůze: videokonference 6.2.2021

