Zápis č. 02/21

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
Videokonference 6.2.2021

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
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 ČS
PS 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.‐
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.

12/20 3.1

Na základě žádosti VSP ČSPS schválil zařazení a vyvíjení činnosti oddílu Plaveckého klubu Vsetín (PKVs) ve
Zlínském kraji.
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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

Září 2021
25.‐26.9.

MČR družstev 2021 ‐ 1. a 2.liga

Pardubice ‐ SCPAP

Říjen 2021
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

4.‐5.12.
4.‐5.12.

Zimní pohár ČR desetiletých ‐ Čechy – r. 11
Zimní pohár ČR desetiletých ‐ Morava – r. 11

Praha ‐ MoP
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

Ml. Boleslav ‐ AŠMB

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

Listopad 2021

Prosinec 2021

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 3.3

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.
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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.

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
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.
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

VSP ČSPS se zabýval přípravou lednových videokonferencí s předsedy Krajských svazů ČSPS
a krajských pracovníků STK.
Úkol: SPLNĚNO
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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.

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 6.2.2021
2. Reprezentace, SCM, SpS
02/21 2.1 RD U21: schváleny nominace VT Olomouc Baluo 5.‐13.2.2021 (všichni reprezentanti U21 (9);
omluveni Štemberk a Lahoda; náhrada za RD juniorů Gracík, Bursa, Čajka;
samoplátci repre se smlouvou: Procházka, Čejka, Koutný, Vavřín;
realizační tým: Viktorjeník, Kratochvíl, Kyněra; operativně Havrlant, Rubáček ‐ kondiční,
Nohelová ‐ fyzio )
RD juniorů: zrušeno VT Plzeň 13.‐20.2. (hledá se náhradní řešení – ve hře VT v Maďarsku – březen);
čeká se na potvrzení realizace MU mladších a starších juniorů (ve hře posun na červenec)
3. Soutěže, STK
02/21 3.1 VSP ČSPS se zabýval epidemiologickou situací covid‐19 a dalšími možnostmi příprav a organizací
soutěží řízených VSP ČSPS, kterou bude následně řešit na videokonferenci s krajskými pracovníky
STK, která se uskuteční 7.2.2021.
02/21 3.2 Výbor sekce plavání ČSPS uděluje výjimku pro plavkyně ZéHK Kateřinu Zimovou (roč. 2009) a Adélu
Zimovou (roč. 2011) pro použití časů k přihlášení na Letní mistrovství ČR žactva a Letního poháru ČR 10ti
letých. Jmenované dlouhodobě žijí v zahraničí a nemohou se zúčastnit kvalifikačních závodů na LMČR a
LPČR žactva. Časy pro přihlášení do disciplín musí být evidovány v IS ČSPS.
4. Rozhodčí
5. Přestupy a hostování
6. Metodika (Trenérsko‐metodická komise)
02/21 6.1 natočena další „motivační“ videa kondičních cvičení s reprezentanty (uložena na webu:
metodika.czechswimming.cz) – určena pro domácí cvičení mladých plavců
02/21 6.2 finalizuje se úprava Kvalifikačního řádu (připravena novela, ve které budou aktualizovány
podmínky vzdělávání, trenérských tříd a kreditového systému – rozdělení požadavků na
profesionální trenéry vs. neprofesionální trenéry)
02/21 6.3 vedením ČSPS bylo VV schváleno prodloužení využívání platformy elektronického tréninkového
deníku Yarmill s podmínkou, že v průběhu roku 2021 se do projektu musí zapojit více aktivních
uživatelů a musí se jasně stanovit cíle, výstupy a přínosy projektu; úkol pro metodika – povinná
evidence pro složky podporované ČSPS – hlavní trenéři SpS, koordinátoři SCM, reprezentační
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trenéři a schválení trenéři do realizačních týmů reprezentace; reprezentanti a plavci starší 15 let
zařazení do SCM. (Mimo složky ČSPS: povinná evidence resortních center a SG).
Nepovinně se mohou do evidence zapojit kluby (resp. jakýkoli trenér registrovaný v ČSPS včetně
jeho svěřenců.) – informace a registrace: roman.havrlant@czechswimming.cz
Dle zadání VV se dolaďují v programu ETD Yarmill parametry evidence pro jednotlivé složky a
výstupní údaje. Pro všechny složky se následně v 1Q 2021 chystají edukační semináře (webináře).
02/21 6.4 V návaznosti na videokonferenci s předsedy Krajských svazů (viz bod 02/21 7.1), průběžně
diskutována problematika činnosti plavání na úrovni krajů s perspektivou vyšší aktivity zapojení
krajských článků (koordinátoři SCM + předsedové Krajských svazů) s cílem podchycení činnosti a
problematiky klubů na oblastní úrovni a reference směrem ke svazovým orgánům VSP, TMK.
02/21 6.5 Průběžná diskuze na téma: řešení soutěží během postupného uvolňování protiepidemiologických
opatření (viz také bod 02/21 7.2)
02/21 6.6 Příprava metodických pokynů (kritérií) pro zařazování plavců do výběrových struktur SCM, RD na
sezónu 21/22; s tím souvisí i příprava na výběrová řízení do SCM a RD od sezóny 21/22. Čeká se
na vyjádření jednotlivých sekcí a následně na pokyny VV.
7. Různé
02/21 7.1 17.1.2021 se uskutečnila videokonference s předsedy Krajských svazů ČSPS, zaměřená na
problematiku fungování krajských svazů a zlepšení komunikace mezi VSP ČSPS a předsedy
krajských svazů.
02/21 7.2 7.3.2021 plánována videokonference s pracovníky STK s cílem diskutovat možnosti řešení soutěží
řízených VSP ČSPS.
02/21 7.3 VSP stále sleduje situaci PES, komunikuje s vedením ČSPS a snaží se společně hledat řešení pro co
nejrychlejší návrat do bazénů. Bohužel jsou bazény vládními strukturami (příslušnými
ministerstvy) zařazeny do nejrizikovějších objektů přenosu infekce (údajně z důvodu rychlejšího
přenosu virů ve vlhkém prostředí), proto nemá ČSPS jednoduchou vyjednávací pozici a řídí se
současnými pokyny v rámci jednotlivých stupňů PES.

Zapsal a schválil: Petr Adamec
Příští schůze: videokonference 6.3.2021

