Zápis č. 06/21

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
Videokonference 9.5.2021

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
05/21 2.5 VSP se zabýval nominací na V4 mladších juniorů (ci:2005,2006, ky:2006,2007) – termín 29.‐
30.5.2021 v Popradu. Nominaci předloží VSP ke schválení reprezentační trenér po VC Pardubic:
a) výkony z VC Pardubic a MU v Kyjevě, b) výkony zaplavané od 1.1. 2021 do 16. 5. 2021. Na V4
bude nominováno maximálně 12 juniorů (šest z roč. 05 a šest z roč. 06) a 12 juniorek (šest z roč. 06 a šest
z roč. 07).
Jelikož situace s bazény a možnosti trénování v nich je v ČR velmi špatná, rozhodla se sekce ČSPS
směrem k tomuto utkání zažádat Ministerstvo zdravotnictví o povolení výjimky k otevření bazénu
ve Sportovním centru v Nymburce („bubliny“). Jednalo by se o širší výběr (cca 30 – 35 osob), který
by absolvoval společnou přípravu a následně by byl zredukován na počet 24 plavců (viz. výše).
Podrobné informace ohledně financování a podmínek pro vstup a setrvání v „bublině“ budou
zveřejněny později.
O povolení k vytvoření „bubliny“, délce trvání a jejím termínu budeme včas informovat!!!!
Úkol: Libor Kohut
04/21 2.1 VSP ČSPS se sešel 15.3.2021 na mimořádné schůzce k problematice limitů na Mistrovství Evropy
juniorů. Vzhledem k nesprávně nastaveným limitům v některých disciplínách doporučuje VSP VV
ČSPS schválit jejich změnu následovně:
‐ U limitů, které byly nastaveny jako „tvrdší“ než měly být, tyto upravit dle správného
nastavení (JUNIOŘI‐100VZ, 800VZ, 400PZ, JUNIORKY‐800VZ, 1500VZ, 400PZ).
‐ Ostatní limity zůstávají beze změn.
Schváleno VV ČSPS
04/21 2.4 FINA oznámila termín MSJ 2021: 24. – 29. 8. 2021 v Kazani (RUS)
LEN oznámila termín MEJ 2021: 6. – 11. 7. 2021 v Římě (ITA)
03/21 2.4 FINA vydala informaci o termínu a destinaci 8. Mistrovství světa juniorů. (24.‐29.8.2021, Kazaň,
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RUS)
3. Soutěže, STK
04/21 3.3 VSP ČSPS předpokládá, že 1.kolo ČP Praha 2021 a 3. kolo ČP VC Liberce proběhnou za podobných
podmínek jako připravované 1. kolo VC Pardubic. V každém případě VSP doporučuje pro tyto
závody žádat výjimku MZ ČR.
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.
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 30.6.2021.
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.

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
Září 2021

Soutěž

Kluby ‐ přidělení

25.‐26.9.

MČR družstev 2021 ‐ 1. a 2.liga

Pardubice ‐ SCPAP

5.kolo ČP – Plzeňské sprinty

Plzeň ‐ SlPl

6.kolo ČP – AXIS Cup
7.kolo ČP – Vánoční cena Zlína

Jihlava ‐ JPK
Zlín ‐ Zlín

4.‐5.12.
4.‐5.12.
4.‐5.12.

Zimní pohár ČR desetiletých ‐ Čechy – r. 11

Praha ‐ MoP

Zimní pohár ČR desetiletých ‐ Morava – r. 11

Vsetín ‐ PKVs

Zimní pohár ČR jedenáctiletých ‐ Čechy – r. 10

Kladno ‐ KSPKl

4.‐5.12.

Zimní pohár ČR jedenáctiletých ‐ Morava – r. 10
Zimní mistrovství ČR st. Žactva – r. 07

Brno ‐ KomBr

Říjen 2021
15.‐17.10.
Listopad 2021
30.‐31.10.
26.‐28.11.
Prosinec 2021

11.‐12.12.
11.‐12.12.

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
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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.

07/20 3.2

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

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
02/21 6.2 VSP s TMK připravuje program celostátního semináře. Pracovní termín 9.9.2021.

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 9.5.2021
2. Reprezentace, SCM, SpS
06/21 2.1 RD senioři: schválena nominace na ME; vše připraveno k realizaci. Po ME bude pokračovat pod
hlavičkou repre příprava limitářů na OH dle Projektu (Belek, ČR, Japonsko).
06/21 2.2 RD U21: reprezentační trenér vzhledem k potvrzeným termínům Českých pohárů ohlásil změnu
Projektu RD U21 (bude žádat VV o přeložení účasti U21 na mezinárodních závodech z června na
červenec). Tato změna byla předběžně projednána s osobními trenéry všech reprezentantů U21.
06/21 2.3 RD junioři: příslušnými orgány byla schválena „tréninková bublina“ 17.‐28.5.2021 v Nymburce
před multiutkáním V4 (které následně proběhne v Popradu). Reprezentační trenér povolal
k přípravě širší tým mladších juniorů. Finální nominace na V4 proběhne na základě aktuální
výkonnosti po VT.
3. Soutěže, STK
06/21 3.1 VSP ČSPS děkuje pořadateli 2.kola Českého poháru „Velká cena Pardubic“ Sport Club Plavecký
areál Pardubice za bezproblémové uspořádání soutěže a skvěle zvládnutá epidemiologická
nařízení MZDR.
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06/21 3.2 VSP ČSPS se neustále zabývá problematikou LMČR a MČR družstev 2021. VSP toto řeší společně
s krajskými STK pracovníky. Poslední rozhodující schůze bude 15.5.2021 a 16.5.2021 bude
rozhodnutí zasláno všem klubům a vyvěšeno na webových stránkách ČSPS.
4. Rozhodčí
5. Přestupy a hostování
06/21 5.1 Štěpán Ryashko (2006)
Šimon Kadlec (2006)

SkASC – USK
SkASC – USK

Schváleno s odstupným 10000,‐ za II.VT
Schváleno s odstupným 5000,‐ za III.VT

6. Metodika (Trenérsko‐metodická komise)
06/21 6.1 Probíhá zasílání metodických materiálů (metodické listy, dotazníky k diplomkám, odkazy).
Metodik děkuje trenérům za spolupráci a zpětnou vazbu.
06/21 6.2 5.5. Proběhl krajský webinář Pražského svazu – téma: sprinterský trénink – I. Felgrová (výstupy
se připravují).
06/21 6.3 Dokončuje se kontrola (aktualizace) evidence trenérů v IS.
06/21 6.4 Hlavní metodik pozván na jednání VV 26.5. k obhajobě novelizace Kvalifikačního řádu (navrženy
změny v oblasti získávání kreditů – rozdělení požadavků na profitrenéry a trenéry při
zaměstnání; aktualizace vzdělávacích institucí pro trenérské kvalifikace; oddělení trenérských
kvalifikací a licencí; rozšíření možnosti vzdělávání pro zjednodušení dostupnosti trenérů;
definice mentoringu a projekt Národního mentoringu). V případě schválení novelizace bude
metodik podrobně informovat trenéry o veškerých změnách, které směřují za prvé ke zlepšení a
zjednodušení formy vzdělávání a za druhé k uplatnění nových dostupných forem vzdělávání.
06/21 6.5 Hlavní metodik dle aktuálních možností osobně navštěvuje trenéry reprezentantů v praxi a
konzultuje s nimi přípravu a otázky metodiky. (V případě zájmu trenérů je možné se na schůzce
dopředu domluvit.)
7. Různé
Zapsal a schválil: Petr Adamec
Příští schůze: Praha 29.5.2021

