
 
 
Zápis č. 1/23 ze schůze Výboru krajského svazu ČSPS - Středočeský 
kraj konané 28. 1. 2023 
 

Přítomni:   Lenka Jiránková, Martin Kořínek, František Veselý, Miloslav Lhotka, Slavomír 
Cirnfus, Simona Pokorná, Václav Kohout 

 

1. Schůzi zahájil předseda KS Miloslav Lhotka. 
 

2. Financování krajských soutěží 
    Miloslav Lhotka informoval výbor KS, že částka dotace na krajské soutěže by měla 
být podle ČSPS stejná jako v roce 2022, takže příspěvek na uspořádání soutěží 5000 
Kč/půlden.  
 
3. Medaile a diplomy 
     Výbor KS pověřil Václava Kohout s přípravou diplomů a medailí na krajské 
soutěže. 
 
4. Rozhodčí – delegace na krajské soutěže 
    Výbor KS žádá kluby, aby při soutěžích pořádaných Krajským svazem ČSPS – 
Středočeský kraj, oznámili jméno vrchního rozhodčího ke schválení koordinátorovi 
rozhodčích 30 dní před soutěží na mail: martin.korinek@czechswimming.cz.  
 
5. Rozhodčí - odměny 
    Výbor KS schválil úpravu v odměnách rozhodčích a to v položce „Zpracovatel 
výsledků“ 500 Kč/půlden, dříve 500 Kč za soutěž. Důvodem je dodržení předpisu 
ČSPS v odměnách rozhodčích (5 pro, 1 se zdržel). 
 
6. Rozhodčí – odměny – přebor dlouhých tratí 
    Výbor KS schválil úpravu v odměnách rozhodčích na Přeborech dlouhých tratí. 
Celkový maximální počet rozhodčích, které budou hrazeny na těchto závodech, je 
31. Důvodem je navýšení počtu časoměřičů a obrátkových rozhodčích, na každou 
dráhu dva. 
 
7. Sportovně – technické dokumenty 
   STD pro rok 2023 jsou v aktualizované formě ke stažení na www.stredoplavani.cz.  
 
8. Kooptace nového člena výboru KS 
    Výbor KS kooptoval do výboru KS za Radka Šiteru novou předsedkyni plaveckého 
oddílu AŠMB Lenku Jiránkovou. Výbor KS děkuje Radku Šiterovi za jeho práci ve 
výboru Krajského svazu. 
 
9. Poděkování Slavomíru Cirnfusovi – v rámci schůze výboru KS bylo předáno 
Slavomíru Cirnfusovi ocenění České unie sportu „Čestné uznání ČUS“ za jeho 
dlouholetou práci pro plavecký sport. 
 
 

Termín a místo další schůze Výboru KS, cca duben, přesný termín bude včas oznámen.  
 
Zapsal 28. 1. 2023 Miloslav Lhotka 


