Tisková zpráva č. 10/2018

ze schůze výkonného výboru Českého svazu plaveckých sportů,
konané dne 10. 10. 2018 v Praze – Strahov, budova ČUS.

Přítomni:

pp.

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

Omluveni:

p.

Adamec

KRK:

pp.

J. Srb

Program:

1.

1. Zápis 9/2018

Zápis 9/2018


IS ČSPS
o VV obdržel informaci o průběhu tvorby IS, řešení chyb, vzniku nových požadavků
v rámci IS ČSPS. Rovněž obdržel informaci, že přihlašování na jednotlivé závody je
funkční a systém plateb se dokončuje.



Výročí založení svazu 19. 1. 2019
o VV obdržel informaci o pokračujících organizačních pracích na akci, VV schválil
seznam pozvaných hostů a bude vypracován seznam VIP osob. Potvrzeným
účastníkům bude fyzicky zaslána pozvánka, a to společně s informací ohledně začátku
akce a možností příchodu.



MEJ DP 2019 v Račicích a MEJ SY v Praze
o VV obdržel informaci o proběhlé schůzce s managementem Plaveckého stadionu
Podolí, podáním žádosti o grant na Magistrátu hlavního města Prahy, organizací
ubytování a dalších organizačních záležitostech.
o VV obdržel informaci ohledně zabezpečení ubytování na MEJ DP.



Vybavení rozhodčích
o VV schválil vybavení všech rozhodčích ČSPS bílými tričky značky ARENA na
počátku roku 2019.



Projekt PRoTON pro rozvoj a podporu talentovaných sportovců
o VV schválil zařazení Aleny Benešové, Vojislava Štěrby, Venduly Mazánkové a DUA
Hodová, Mrázková do projektu PROTON.



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



Dopingové nálezy
o VV vyslechl přehled dopingových nálezů sportovců ČSPS a jejich aktuální stav
(některé případy jsou řešeny v rámci kompetence disciplinární komise, nějaké v rámci
odvolacího orgánu či smírčí komise ČOV).



Časomíra DP
o VV přijal informaci o započatém výběrovém řízení na zakoupení nové časomíry pro
DP.



YOG 2018
o VV schválil vyplacení odměny sl. Seemanové a trenérce pí. Škábové za úspěšnou
reprezentaci ČSPS na YOG Buenos Aires.



DRoP
o VV schválil odměnu za projekt DRoP dle předloženého návrhu sekcí plavání.
Příští schůze VV se uskuteční v Praze – budova ČUS – Strahov
dne 9. 11. 2018 v 9:00 v zasedací místnosti 234

Zapsal: Jakub Tesárek
4.11.2018

