Zápis subkomise PP, RP, DPP
Místo: Zlín, 25m bazén
Datum: 5.11.2022
Přítomni: M. Trnka (Čochtanklub), E. Šíf (Kraken Litoměřice), H. Skružná (MH Praha), J.Cimburek (KP
Pardubice), V. Beneš (Aquaklub Liberec), J. Kaňa (Nautilius Břeclav), M. Nezhyba (Skorpen Přerov), Z.
Svozil (KSP Olomouc), B. Kondrová (Pulec Praha), S. Klapcová (Laguna Nový Jičín), T. Muzikant
(Krokodýl Brno), D. Cimrtová (KP Česká Lípa)
Hosté: V. Černý (Břeclav), P. Hotařová (Liberec), Z. Svozilová (repre PP senior, DPP), J. Dostálová
(DPP)

Nový klub Krokodýl Brno – předseda Tadeáš Muzikant
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Úprava bodování hracího řádu ligy mládeže
Diskuze k současnému bodování, úprava by znamenala ruční přepočítávání
Hlasování pro zachování současného stavu: 8 pro 4 proti 1 se zdržel
Schválena současná varianta
Termínová listina závodů
Úprava termínové listiny
Nejsou některé termíny mezinárodních závodů
Úprava hracího řádu ligy mládeže – rozšíření na 4 kola i v ČLM
Nový způsob registrace závodníků - ploutve.online od 1.1.2023
Rodné číslo nutné uvádět
Nové závodníky si zadávají kluby (probíhá kontrola zadaných údajů)
Zůstává, že závodník bez startů po třech letech vypadne
Zatím vypadne i závodník, který je registrován a v roce registrace nestartuje
Nový způsob registrace svazová od 2023?
Vysvětlení pravidel Online přihlášek
Termíny přihlášek (dle propozic) a odhlášek (do pátku nový návrh do 15 hod.)
Požadavek upravit odhlášky na jednotlivé disciplíny
Výběrové řízení reprezentačních trenérů
Termín do 27.11.2022
Nově sloučená funkce trenéra junior a senior
Zvlášť bude funkce repre trenéra DPP
Registr rozhodčích
Nově zasílat všechny zprávy hlavního rozhodčích a seznam rozhodčích Marianě Polišenské
Email: marianap@volny.cz, tel.: 725 000 121
Podněty na změny pravidel, doporučení apod.
Reprezentační trenéři – výsledky, foto
Zasílat obsáhlejší zprávy včetně fotodokumentace
Novinky v pravidlech
Příští týden zasedání CMAS, zatím žádná změna není avizována
Pravidla plateb startovného
Startovné hradit převodem se splatností 10 dní
Informace z SK
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Finance z NSA omezené a doručeny pozdě
Rozdělení financí SPČR – k rozdělení cca 60%
Z původního rozpočtu - domluveno navýšení částek na mistrovství ČR – pořadatel zašle
seznam zúčastněných klubů / závodníků a částky se vrátí účastníkům závodu
Informace k dotacím svazů na rok 2023
Další bude rozesláno zápisem
Možnosti stream na youtube
Youtube: Polistime
Online přenosy závodů
Zájemci nahlásit předem
Propagace PP a DPP
Směrovat propagaci sportu na sociální sítě
Natáčet videa, fotky
Kratší, častější informace a o činnosti – závody, školení
czechfinswimming.cz – směrovat všechny informace a odkazy sem
Přihlášky zahraničních závodníků na Online
Formulář lze použít i pro závodníky mimo soutěž
Loga na tiskoviny závodu (SPČR)
Na propozice uvádět logo SPČR – návaznost na dotace NSA
Nové logo CMAS
Požadavek na zaslání v tiskové kvalitě
Žádosti NSA
Kluby mají povinnost hlásit podání žádosti Můj klub – všichni na Petra Polišenského
Následně i zda dotace byla udělena
DPP
Termínová listina schválena
Hrací řád zůstává beze změny
Návrh na zařazení eliminačních štafet – Dářko, event. bazén
Informace z MS Itálie

