Tisková zpráva č. 11/2018

ze schůze výkonného výboru Českého svazu plaveckých sportů,
konané dne 9. 11. 2018 v Praze – Strahov, budova ČUS.

Přítomni:

pp.

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

Omluveni:

pí.

Novotná

KRK:

pp.

J. Srb

Program:

1.

1. Zápis 10/2018

Zápis 10/2018


IS ČSPS
o VV schválil rozsah prací na vývoji IS ČSPS



Výročí založení svazu 19. 1. 2019
o VV obdržel informaci o podpisu smlouvy s cateringovou společností
o VV obdržel informaci, o počtu osob, kteří potvrdili účast
o VV schválil seznam oceněných sportovců
o VV schválil rozšíření seznamu pozvaných účastníků
o VV schválil podobu reklamních prostor



MEJ DP 2019 v Račicích a MEJ SY v Praze
o VV obdržel informaci o podání žádostí o dotaci na MŠMT
o VV obdržel informaci, že proběhne schůzka, jejímž cílem je snížení ceny pronájmu
plaveckého stadionu Podolí při MEJ SY
o VV obdržel informaci, že proběhne specifikace ubytovacích prostor, pronájmu bazénů
a salonků v hotelu, kde budou výpravy ubytovány
 VV obdržel informaci, že LEN akceptoval vybraný hotel
o VV obdržel informaci ohledně možnosti změny názvu MEJ DP



Vybavení rozhodčích
o VV schválil vybavení všech rozhodčích ČSPS bílými tričky značky ARENA na
počátku roku 2019 a vybrané rozhodčí vybaví rovněž bílými kalhotami a batoh
značky ARENA



Projekt PRoTON pro rozvoj a podporu talentovaných sportovců
o VV čeká na předložení možných účastníků programu



Rejstřík sportu MŠMT

o

VV obdržel informaci, že dne 27.11.2018 se bude konat informativní schůzka
k problematice rejstříku sportovních organizací, trenérů a sportovců na MŠMT



Dopingové nálezy
o VV obdržel informaci, že byly zaslány přeložené a soudně ověřené Rozhodnutí DK na
WADu a FINu



Časomíra DP
o VV schválil nákup časomíry pro potřeby sekce dálkového plavání

2.

Reprezentace


Obhajoby reprezentace
o VV schválil obhajobu reprezentací Synchronizovaného plavání a Dálkového plavání



Vybavení reprezentace
o VV schválil podobu vybavení reprezentací jednotlivých sekcí v roce 2019



MS Hangzhou
o VV schválil výpravu sportovců a realizačního týmu na MS Hangzhou



MS Gwangju
o VV schválil možnost plnění limitů na MS Gwangju v roce 2019 na závodech
konaných v ČR, a to konkrétně na závodech Českého poháru na 50m bazénu a na
MČR

3.

Ostatní


IS ČSPS - evidence
o VV schválil, že v případě, že nebudou jakékoli krajské závody evidovány v IS ČSPS a
zároveň nedojde k evidenci výsledků z těchto závodů v IS ČSPS, nebudou tyto
výsledky považovány za oficiální, a tudíž nebudou respektovány. Nebude tedy možno
zaplavané časy uplatňovat pro přihlášení na jiné, další soutěže.

Příští schůze VV se uskuteční v Praze – budova ČUS – Strahov
dne 5. 12. 2018 v 9:30 v zasedací místnosti 234

Zapsal: Jakub Tesárek
4.11.2018

