Zápis č. 09/21

ZE SEKCE PLAVÁNÍ ČSPS
Videokonference 24.8.2021

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
3. Soutěže, STK
08/21 3.2 VSP ČSPS rozhodl, že výběrová řízení na soutěže řízené VSP ČSPS budou vypsána nově na všechny
soutěže v roce 2022.
07/21 3.1 VSP ČSPS připravil program žákovské soutěže DROP Cup, která se v jednotlivých krajích musí
odplavat do konce září. Soutěž bude spolu s rozpisem přidána na IS ČSPS.
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

Soutěž

Kluby ‐ přidělení

MČR družstev 2021 ‐ 1. a 2.liga

Pardubice ‐ SCPAP

5.kolo ČP – Plzeňské sprinty

Plzeň ‐ SlPl

Září 2021
25.‐26.9.
Říjen 2021
15.‐17.10.
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Listopad 2021
30.‐31.10.
26.‐28.11.

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

Zimní mistrovství ČR st. Žactva – r. 08

Ml. Boleslav ‐ AŠMB

Prosinec 2021

11.‐12.12.
11.‐12.12.

Prostějov ‐ PoPro

10/20 3.4

VSP

07/20 3.2

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

11.‐12.12.

Litoměřice ‐ PKLit
Plzeň ‐ SlPl
16.‐19.12.
Zimní mistrovství ČR 25m bazén ‐ 8.kolo ČP
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.
Zimní mistrovství ČR ml. žactva – r. 09

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
07/21 6.2 Hlavní metodik rozesílá průběžně metodické materiály, výzvy na webináře a dotazníky
k bakalářským a diplomovým pracím (HM děkuje všem trenérům, kteří aktivně reagují na prosby
o spolupráci). HM děkuje všem trenérům a pořadatelům povolených soutěží za aktivní přístup k
současné obtížné situaci.
07/21 6.3 Hlavní metodik obhajoval na posledním zasedání VV navrhovanou novelu Kvalifikačního řádu.
S drobnými připomínkami bude schvalování pokračovat na příštím zasedání VV.
7. Různé
08/21 7.2 Sekce plavání ČSPS jako disciplinární orgán první instance projednal dle platného Disciplinárního
řádu návrh reprezentačního trenéra U21 o výši postihu za porušení reprezent‐ační smlouvy a
vážného porušení životosprávy během poslední noci reprezentační akce VT + závody Radovljica
(SLO).
VSP ČSPS shledal po vysvětlení skutečností reprezentačním trenérem, že dotčení plavci vážně
porušili životosprávu i reprezentační smlouvu. VSP ČSPS rozhodl o výši postihu následovně:
Vojtěch Netrh ‐ 5.000Kč
Jakub Lahoda ‐ 5.000Kč
Veronika Tondrová ‐ 5.000Kč
Kateřina Laňková ‐ 5.000Kč
Adam Hlobeň ‐ 5.000Kč
Bára Matošková – napomenutí
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David Ludvík – napomenutí
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 24.8.2021
2. Reprezentace, SCM, SpS
09/21 2.1. RD juniorů:
1) Velká spokojenost reprezentačního trenéra s výsledky na MEJ. Navzdory složitostem v přípravě během
sezóny se podařilo splnit limity 9 juniorským reprezentantům, kteří vytvořili kompaktní bojovný kolektiv
se skvělými výsledky (21 osobních rekordů, 8 finálových a 9 semifinálových účastí), který se v místě
konání musel přizpůsobit velmi přísným hygienickým opatřením. Velké poděkování patří plavcům,
osobním trenérům, realizačnímu týmu a Jakubovi Tesárkovi za nelehké zajištění akce. Absolutorium
patří medailistům Jakubovi Bursovi (2.m., 400PZ), Davidovi Koutnému (3.m., 400VZ), Janu
Gracíkovi (3.m. 50Z). VSP děkuje všem zúčastněným za realizaci a blahopřeje k výsledkům.
2) Účast juniorského výběru na utkání středoevropských zemí (CECJM) byla poznamenaná u většiny
našich reprezentantů z různých důvodů slabší výkonností, která už v této části složité sezóny nebyla na
top úrovni. Celkově 6. místo z 9 zúčastněných zemí tak není možno hodnotit příliš kladně. Na medailové
pozice se prosadily z 16 zúčastněných českých plavců pouze T. Kern, E. Vokatá a L. Tauchman.
První akce RD juniorů v sezóně 21/22 je plánována na 6.‐13.11. v Nynburce.
RD U21:
V průběhu léta proběhlo pro reprezentanty U21 ukončení sezóny 20/21 v rámci přípravného
soustředění a následných MZ ve slovinské Radovljici s uspokojivými výkony odpovídajícími části sezóny,
důležitosti závodů i dlouhodobě komplikovanější přípravě. Následně proběhla u všech reprezentantů
2‐3 týdenní tréninková pauza a už od 2.8. bylo pro všechny reprezentanty na začátek nové sezóny 21/22
zajištěno kondiční soustředění v bulharském Kranjevu, Toto soustředění lze hodnotit jako velmi
efektivní, byť se někteří plavci potýkali se zdravotními problémy různého charakteru. Tato akce byla
poslední pro stávajícího reprezentačního trenéra R. Havrlanta, který na závěr soustředění předal vedení
tohoto výběrového týmu nastávajícímu reprezentačnímu trenérovi D. Viktorjeníkovi.
Úvodní informační sraz RD U21 na sezónu 21/22 proběhne 3.9.2021 ve Znojmě.
RD seniorů:
Důstojná účast 8 českých plavců na OH. 6 z nich startovalo ve 12 individuálních disciplínách, 2 ve
štafetě. Barbora Seemanová v semifinále i finále dvakrát zlepšila hodnotu českého rekordu. Kristýně
Horské se podařilo v nejlepším osobním výkonu postoupit do semifinále 200 PZ a zlepšit český rekord
na 200 P. Těmto dvěma plavkyním a jejich osobní trenérce Petře Škábové patří mimořádné poděkování.
Za smolná, byť výjimečná, vystoupení lze považovat 50 VZ a 100 VZ Barbory Seemanové a 200 Z Jana
Čejky, kteří v těchto disciplínách zůstali těsně za postupem do semifinále.
VSP blahopřeje celé výpravě v čele s reprezentačním trenérem Vlastimírem Pernou za výbornou
reprezentaci a podané výkony, které byly opřeny o dlouhodobě poctivou, byť složitou přípravu. Velké
díky také pracovníkům a funkcionářům ČSPS za pomoc při mimořádně komplikované organizaci.
Úvodní informační sraz RD seniorů na sezónu 21/22 proběhne 3.9.2021 ve Znojmě.
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09/21 2.2 SP Berlín
VSP ČSPS schvaluje účast českého týmu na SP Berlín v termínu 1.‐3.10.2021 v tomto složení:
vedoucí akce: Petra Škábová
plavci: Horská, Tondrová, Seemanová, Lahoda, Gemov, Micka, Ludvík, Smrček, Franta
09/21 2.3

SCM II – seznamy plavců 21/22
VSP obdržela od nově zvolených koordinátorů SCM II seznamy navržených plavců do SCM II na sezónu
21/22. Seznamy nedodala: SCM Praha!!! Seznamy budou podstoupeny schválení VV ČSPS.

09/21 2.4

SCM I – seznamy plavců 21/22
VSP obdržela od nově zvolené koordinátorky SCM I předběžný seznam plavců do SCM I na sezónu 21/22.
Vzhledem ke skutečnosti, že seznam je tvořen z větší části reprezentanty U21 nebo seniorů, musí projít
dále komunikací s reprezentačními trenéry, přehodnocením a doplněním dle dodatečných kritérií.
Koordinátorka SCM I se unáhlila v zasílání zprávy osobním trenérům dosud neschválených plavců. VSP
tuto záležitost dále s kordinátorkou SCM I řeší a dotčeným trenérům se omlouvá za vzniklé nedopatření.

3. Soutěže, STK
09/21 3.1 Výbor sekce plavání ČSPS uděluje výjimku pro plavkyně ZéHK Kateřinu Zimovou (roč. 2009) a Adélu
Zimovou (roč. 2011) pro použití časů k přihlášení na Zimní mistrovství ČR žactva a Zimní pohár ČR 10ti
letých. Jmenované dlouhodobě žijí v zahraničí a nemohou se zúčastnit kvalifikačních závodů na ZMČR a
ZPČR žactva. Časy pro přihlášení do disciplín musí být evidovány v IS ČSPS.
09/21 3.2

VSP vypisuje výběrové řízení na soutěže řízené VSP ČSPS na rok 2022. Formuláře na přihlášky do VR
budou rozeslány do klubů do 10.9.2021. Přihlášky do VR zasílejte prosím na adresu
jan.bazil@czechswimming.cz a petr.adamec@czechswimming.cz do 31.10.2021.

09/21 3.3

VSP ČSPS dává informaci k připravovanému zářiovému LMČR juniorů 2021.
Soutěž se uskuteční na 50 m krytém bazénu v Praze‐Podolí. Disciplíny 50, 100 a 200 m se plavou na
rozplavby a finále. Disciplíny 400, 800 a 1500 m volný způsob a štafety se plavou v rozplavbách přímo na
čas. Dopolední rozplavby budou rozděleny na “Blok A” (mladší junioři) a “Blok B” (starší junioři). Po
odplavání Bloku “A” následuje rozplavání pro Blok “B”. V disciplínách 50, 100 a 200m postoupí do finále
nejlepších 8 starších juniorů a nejlepších 8 mladších juniorů. V disciplínách 400m startuje ve finálovém
bloku nejlepších 8 mladších a nejlepších 8 starších juniorů. V disciplínách 800 a 1500m startují ve finálovém
bloku nejlepší 4 mladší a nejlepší 4 starší junioři.
Kompletní program disciplín a podrobný časový rozpis bude zveřejněn po odhláškách spolu se startovní
listinou.

4. Rozhodčí
5. Přestupy a hostování
09/21 5.1 Mlčáková Johana (2006)
Haaseová Markéta (2005)
Bláhová Terezie (2002)
Peružková Nela (2006)
Švarc Radim (2002)

TJFr – ZlPK
SpkRu – PKLbc
ELT – MoP
PKPar – SCPAP
ASKBl – KomBr

Schváleno s odstupným 10000,‐ za II.VT
Schváleno bez odstupného (dohoda)
Schváleno bez odstupného (dohoda)
Schváleno s odstupným 5000,‐ za III.VT
Schváleno s odstupným 20000,‐ (dohoda)

6. Metodika (Trenérsko‐metodická komise)
09/21 6.1

Hlavní metodik (HM) zaslal všem vedoucím SpS, koordinátorům SCM a vedoucím trenérům SG podklady k
vyplnění pro Oponentury za sezónu 20/21 a plán na sezónu 21/22.
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Na základě opakované výzvy zatím nepotvrdili přijetí podkladů tyto subjekty:
SpS: SKPKB, USK, MoP, KSPKl, KIN
SCM: Praha
SG: Praha, Kladno, Jihlava, Ostrava
Pravděpodobný termín on‐line Oponentur SpS, SCMa SG je stanoven na neděli 3.10.2021.
09/21 6.2

Z důvodu sjednocení požadavků na vzdělávání trenérů vypracoval hlavní metodik společně se zástupcem
TMK pro vzdělávání metodický pokyn (Směrnici) pro organizátory školení trenéra III. třídy. Materiál byl
zaslán k posouzení VSP a schválení VV. Po schválení budou s tímto materiálem seznámeny na úrovni všech
sekcí kluby, krajské svazy i sportovní fakulty.

09/21 6.3

HM zasílá na adresy trenérů průběžně metodické listy s plaveckými a příbuznými tématy.
HM průběžně komunikuje dle potřeby s nově zvolenými reprezentačními trenéry. Především na úrovni U21
a juniorů probíhají konzultace na přípravě Projektů a organizaci sezóny 21/22.

09/21 6.4

HM byl vedením ČSPS pověřen veškerou péčí a komunikaci o SpS, SCM a SG.
HM průběžně komunikuje s koordinátory SCM, přebírá, posuzuje, konzultuje a dolaďuje hodnocení akcí,
které se uskutečnily v letním období. Všem koordinátorům SCM, kteří zorganizovali v létě přípravná
soustředění a zaslali hodnocení patří poděkování hlavního metodika a VSP.
Obecné výstupy a požadavky na SCM pro další období budou předmětem společných Oponentur.
HM žádá všechny koordinátory SCM, vedoucí SpS a vedoucí trenéry SG, aby termíny plánovaných akcí,
hodnocení akcí, veškeré dotazy a požadavky týkající se uvedených výběrových subjektů byly zasílány
výhradně na adresu hlavního metodika roman.havrlant@czechswimming.cz.
HM apeloval VSP na co nejrychlejší dotažení potřebných požadavků v ETD Yarmill, aby dle pokynů VV ČSPS
mohla od září začít plně fungovat tréninková evidence výběrových subjektů. (Veškeré pokyny a metodika
pro trenéry k používání ETD Yarmill čeká na aktualizaci systému.)

09/21 6.5

VSP schvaluje na návrh hlavního metodika mimořádné udělení kvalifikace Trenéra II. třídy paní Petře
Bláhové (1981) USK, která dodatečně doložila potřebné dokumenty pro udělení odpovídající požadavkům
Kvalifikačního řádu ČSPS.

09/21 6.6

VSP na návrh hlavního metodika schválil posun Celostátního plaveckého semináře ČSPS na jaro 2022.
Termín bude upřesněn na základě vývoje sezóny.

09/21 6.7

VSP schválil, že hodnocení reprezentačních výběrů sezóny 20/21 a celého olympijského cyklu 2016‐2021
reprezentačními trenéry bude nově prezentováno tištěnou formou a rozesláno na všechny adresy trenérů
do 15.10.2021 v souhrnném materiálu hlavního metodika.
VSP se zabýval i možností uspořádáním minikonfernce (vidokonference) s reprezentačními trenéry, kteří
by s osobním trenéry reprezentantů probrali detailněji hodnocení a plán reprezentačních záležitostí.

7. Různé

Zapsal a schválil: Petr Adamec
Příští schůze: 15.9.2021

