Výbor sekce plavání ČSPS
Věc: Oznámení plaveckým klubům o možnostech řešení situace způsobené pandemií koronaviru

Vážení plavečtí činovníci,
dovolte, abychom vás informovali o tom, že v souvislosti s vývojem vládních opatření souvisejících s pandemií
koronaviru, komunikujeme v rámci představitelů ČSPS možné kroky, které by měly následovat bezprostředně po
zrušení tvrdých zdravotně‐bezpečnostních opatření, po návratu do běžného chodu společnosti.
Vzhledem k tomu, že absolutně nelze předvídat dynamiku událostí, je velmi složité v těchto dnech činit
konkrétní finální rozhodnutí. Každopádně jsme připraveni ihned po zrušení opatření operativně reagovat na
situaci a informovat vás o postupech, kterými bychom rádi co nejdříve vrátili chod plaveckých věcí do běžného
režimu.
Z pohledu VSP se to týkají rozhodnutí výhradně záležitostí, za které přímo zodpovídá v rámci ČSPS, a to
organizace příslušných soutěží, nominační podmínky do výběrových družstev a na vrcholné akce, reprezentační
projekty apod.
Je nutné počítat s tím, že v rámci řady témat budou činěny výjimečné nestandardní postupy, v rámci
kterých ale chceme zachovat co nejvyšší míru spravedlnosti.
1) Český pohár 2020:
VSP navrhuje:
a) zrušení letní části Českého poháru 2020 bez náhrady
b) v případě, že se normálně rozjede zimní plavecká sezóna, započítají se do hodnocení Českého
poháru 2020 3 ze 4 závodů ČP v zimní části (na 25m bazénu) dle stávající schválené termínové listiny

2) Letní mistrovství republiky 2020
VSP navrhuje: v případě, že by plošně v ČR bylo umožněno trénovat nejpozději od 1.6.2020, posunuly
by se termíny Pohárů žactva a letních mistrovských soutěží do července 2020
(předběžně: Poháry 4.‐5.7., LMČR žactva 11.‐12.7., LMČR dorostu a dospělých 16.‐19.7.)
(pozn: kvalifikační podmínky – přihlášky z časů od 1.10.2019)
V případě, že by od 1.6. nebylo možno plošně trénovat, budou letní pohárové a mistrovské soutěže
zrušeny bez náhrady.

3) Finále soutěže družstev 2020
VSP navrhuje: v případě normální situace na začátku nové sezóny by Finále soutěže družstev
proběhlo nejpozději do 4.10.2020
(místo a přesný termín by byly upřesněny po dohodě s pořadatelem)

4) Nominační kritéria do SCM a reprezentací na sezónu 2020/2021
VSP se zabýval problematikou nominačních kritérií do RD, RD U21 (SCM IA), RD juniorů SCMIB, SCM II
a podá návrhy VV ke schválení. Rozhodnutí budou zveřejněna v dalším zápisu VSP.

5) Výběrová řízení do SCM a RD na sezónu 2020/2021
VSP navrhuje VV:
a) přesunout výběrová řízení pro další „olympijské období“ na posty reprezentačních trenérů a
koordinátorů SCM plavání na rok 2021
b) prodloužit funkčních období stávajících reprezentačních trenérů a koordinátorů SCM plavání do
OH 2021, s tím, že dle nové struktury RD a SCM by obsazení vedení jednotlivých týmů bude
navrženo VV ke schválení.

6) Vrcholné akce v roce 2020 a 2021
Pro nominace na všechny vrcholné akce bude postupováno dle aktuální situace v souladu s pokyny
LEN a FINA.

7) Reprezentační projekty 2020/2021
VSP navrhuje VV, aby reprezentační Projekty na sezónu 2020/2021 vypracovali reprezentační
trenéři (dle návrhu bodu 5).

V Praze, 25. 3. 2020
Petr Adamec
předseda Výboru sekce plavání

