Tisková zpráva č. 8/2018

ze schůze výkonného výboru Českého svazu plaveckých sportů,
konané dne 15. 8. 2018 v Praze – Strahov, budova ČUS.

Přítomni:

pp.

Adamec, Kmuníček, Kozubek, Novotný, Novotná, Obr, Ryška, V. Srb,
Tesárek, Vidlařová, Záruba

Omluveni:

p.

---

KRK:

pp.

---

Program:

1.

1. Zápis 8/2018

Zápis 8/2018


IS ČSPS
o Dodavatelé IS představili Nový IS, nedodělky s jednotlivými termíny zpracování,
odůvodnění zpoždění, požadavky na vícepráce apod.



Výročí založení svazu 19. 1. 2019
o VV schválil catering a občerstvení, technické zabezpečení, odměnu pro vyhlášené,
koordinátora akce, fotokoutek na Gala večeru při příležitosti Výročí založení svazu



MEJ DP 2019 v Račicích a MEJ SY v Praze
o p. Tesárek informoval o plánované schůzce v Podolí ohledně technického
zabezpečení MEJ SY
o VV byl informován ohledně zabezpečení ubytování pro MEJ SY a MEJ DP
o p. Ryška pověřil OV DP a SY rozesláním Bulletinu v průběhu měsíce listopadu.



Projekt PRoTON pro rozvoj a podporu talentovaných sportovců
o VV schválil základní podobu projektu PRoTON a vyzval k doplnění VV schválených
změn
o VV vyzval reprezentační trenéry (skrze předsedy sekcí) sekce DP a SY, aby navrhli
úspěšné sportovce se zařazením do tohoto projektu



Rejstřík sportu MŠMT
o VV pověřil p. Tesárka a p. Bažila zasláním informací jednotlivým klubům s nutností
dodání adres do IS ČSPS



Projekty reprezentace
o Reprezentační trenéři DP a SY předloží VV do konce října projekty reprezentace pro
příští sezonu, obhajoby uplynulé sezony proběhnou v průběhu měsíce listopadu



MS Hangzhou
o VV neschválil udělení výjimky týkající se prodloužení možnosti plnění limitů pro MS
Hangzhou pro plavce dlouhodobě žijící na území USA



Podpora trenérů
o VV schválil podporu trenérům reprezentantů, kteří úspěšně reprezentovali, nebo
budou reprezentovat na vrcholných akcích typu MS a ME
 Podpora trenérů bude vždy na 1 rok od doby dosažení umístění dle
parametrů níže
 Medaile ME50 (seniorské) – 10 000 Kč/měs
 Finálové umístění ME50 nebo umístění do 8. místa (DP, SY, SK) – 5 000
Kč/měs
 Finálové umístění MS50 nebo umístění do 8. místa (DP, SY, SK) – 10 000
Kč/měs
 Umístění do 12. místa na MS50, DP, SY, SK – 5 000 Kč/měs
86/08 – Guiness World Record
o p. Ryška informoval členy VV o možnosti výjezdu reprezentantů s cílem překonání
Guiness World Record na 100 x 100 m ve spolupráci s Lotyšskou plaveckou federací
o p. Tesárek informoval, že se na akci do dnešního dne přihlásil „pouze“ jeden plavec





87/08 – p. Adamec předložil doplnění nominace reprezentace starších juniorů o plavce
Hanáka
o VV schválil toto zařazení do RD starších juniorů



88/08 – p. Adamec předložil návrh na omezení účasti cizinců na MČR
o VV vyzval p. Adamce, aby tuto otázku řešil na VH sekce, že VV bohužel nemá
kompetenci tuto problematiku řešit.

Příští schůze VV se uskuteční v Praze – budova ČUS – Strahov
dne 10. 10. 2018 v 9:00 v zasedací místnosti 234

Zapsal: Jakub Tesárek
12.9.2018

