
Zápis č. 2/21 ze schůze Výboru krajského svazu ČSPS - Středočeský 
kraj konané 15. 9. 2021 
 

Přítomni:   Radek Šitera, Martin Kořínek, František Veselý, Simona Pokorná, Slavomír Cirnfus  
Omluven:  Miloslav Lhotka 
 

1. Schůzi zahájil místopředseda KS Slavomír Cirnfus. 
 

2. Výbor KS se zabýval organizací soutěží v druhém pololetí 2021. 
    Výbor KS rozhodl, že krajské soutěže v druhém pololetí se uskuteční podle STD   
    dokumentů pro podzim 2021, které jsou Přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
 

3. Výbor KS se zabýval zaplacením příspěvku plavecký oddílů/klubů pro rok 2021. 
    Výbor KS rozhodl na schůzi 3.6. že výši příspěvku na činnost KS pro rok 2021  
    bude 1000 Kč/klub.  
    Dosud nezaplatil Vysokoškolský sportovní klub PaedF UK Praha 
 

4. Výbor KS se zabýval zaplacením startovného na KZSŽ v červnu 2021. 
    Dosud nezaplatil za 1. kolo ZS ;plavecký oddíl LoBe. 
    Zástupci LoBe předána kopie faktury. 
 
5. Výbor KS rozhodl o výše příspěvku na Krajské soutěže.  
    Výše příspěvku pořadateli za pořádání Krajské soutěže bude 5000 Kč/půlden. 
 

6. Školení rozhodčích:  
    Výbor KS žádá kluby, pokud budou pořádat školení rozhodčích, aby informovali  
    další středočeské kluby ohledně volných kapacit školení rozhodčích. 

 

7. Konference ČSPS – volba delegátů:  
    Výkonný výbor schvaluje 3 delegáty na konferenci ČSPS: Miloslav Lhotka, Martin    
    Kořínek a Slavomír Cirnfus.  
 

8. LODM 2021 
    Výbor KS vzal na vědomí informaci o novém termínu LODM v Olomouci od 26.6. do  
    1.7. 2022, dále za  
    a) pověřil M. Lhotku a S. Cirnfuse, zjistit proč ve zveřejněném Rozpise plaveckých  
         soutěží LODM, jsou posunuty ročníky a nejsou zachovány ty co měl být na  
         LODM 2021, když uvedená LODM je náhradou za neuskutečněnou soutěž v roce  
         2021  
     b) M. Lhotku a S. Cirnfuse zpracováním způsobu kvalifikace na LODM 2022 a jeho  
         zaslání všem oddílům a klubům Středočeského kraje.  
     c) Výbor KS vyhlašuje výběrové řízení na trenéry, kteří se zúčastní LODM. Pokyny  
          k výběrovému řízení jsou Přílohou č. 2 tohoto zápisu.  
 

9. Výbor KS se zabýval organizací soutěží v roce 2022. 
Výbor KS vzal na vědomí předloženou termínové listinu mistrovských a 
pohárových soutěží ČSPS pro rok 2022.  

 

10. S. Cirnfus předložil návrh Termínové listiny Středočeského kraje na rok 2022. 
    Výbor KS vzal na vědomí předložený návrh Středočeské termínové listiny a žádá  
    jednotlivé kluby, zejména ty co krajské soutěže pořádají, aby se k návrhu písemně  
    vyjádřily na e-mail M. Lhotky a S. Cirnfuse. Návrh bude zaslán na kluby později 

z důvodů  přepracování Termínové listiny ČSPS. 
    
Termín a místo další schůze Výboru KS, cca začátkem listopadu, před VH KS, přesný termín bude 
včas oznámen.  
Zapsal 15. 9. 2021 Slavomír Cirnfus 



Krajský svaz ČSPS – Středočeský kraj vyhlašuje výběrové řízení na trenéry 

reprezentace Středočeského kraje na Letní olympijské hry mládeže 

(LODM) v roce 2022 v Olomouci. 

Organizátor výpravy na LODM 2022 v Olomouci je Středočeský kraj. 

Požadavky:  

- Trenér musí mít oddílovou příslušnost v oddílu/klubu, který je evidován 

v Krajském svazu ČSPS – Středočeský kraj  

- Trenér se zúčastní celého programu LODM 2022 (ne jenom plavecké 

části) 

- Trenér se zúčastní přípravného kempu před LODM 2022 

- Trenér se spolupracovat s organizátorem akce při přípravě LODM 2022 

 

Finanční ohodnocení je dáno předpisem organizátora akce, tedy 

Středočeským krajem. 

 

 

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA TRENÉRY REPREZENTACE 

STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA LODM 2022 V Olomouci 

 

Jméno a příjmení  ……………………………….. 

Oddíl    ……………………………..... 

Datum narození        ……………………………….. 

Adresa   ……………………………….. 

Trenérská třída  ……………………………….. 

Telefon    ……………………………….. 

E-mail   ………………………………..  

   


