
Zápis č. 4/22 ze schůze Výboru krajského svazu ČSPS - Středočeský 
kraj konané 5. 10. 2022 
 

Přítomni:   Simona Pokorná, Martin Kořínek, František Veselý, Miloslav Lhotka, Slavomír Cirnfus  
Omluven:  Radek Šitera 
Host:        Michaela Švástová, Václav Kohout 
 

1. Schůzi zahájil předseda KS Miloslav Lhotka. 
 

2. S. Cirnfus předložil návrh Termínové listiny Středočeského kraje na rok 2023. 
    Výbor KS vzal na vědomí předložený návrh Středočeské termínové listiny, provedl 
několik změn a na VH bude předložen konečný návrh TL 2023. 
 
3. Výbor KS se zabýval Sportovně-technickými dokumenty v roce 2023. 
    Výbor KS vzal na vědomí pracovní verzi STD 2023, která bude po dopracování a 
schválení TL 2023 rozeslána oddílům. 
 

4. Výbor KS se zabýval programem VH Krajského svazu ČSPS – Středočeský kraj. 
VH bude v přestávce sobotního programu Zimního přeboru staršího žactva v Kladně 
(19.11.2022). Pozvánka bude poslána oddílům do konce října. 
   Podklady pro VH, které budou dle programu předneseny na VH 

A) Výbor KS navrhuje zvýšit startovné na Mistrovství ČR družstev – 1.kolo 
(krajské kolo - pořádané Krajským svazem ČSPS – Středočeský svaz) na 3 000 
Kč/družstvo. 

B) Výbor KS navrhuje  sloučit Krajský přebor dlouhých tratí do jednoho závodu za 
předpokladu, že žačky poplavou pouze 800 Vz, žáci 10 a 11 let 800 Vz a žáci 
12 až 14 let 1500 Vz. Junioři a juniorky budou přijaty pouze za předpokladu, 
že to umožní časový program závodů. 

C) Slavomír Cirnfuss se rozhodl ukončit funkci STK, Výbor KS navrhuje na tuto 
funkci Václava Kohouta (KSPKl) 

 
5. Výbor KS byl informován předsedou o stavu poloautomatických zařízení na měření času při 
závodech 
    Výbor KS vzal na vědomí, že je objednáno jedno poloautomatické zařízení na 
měření času a po dodávce bude k dispozici oblasti západ. 
 
6. Školení rozhodčích:  
    Výbor KS žádá kluby, pokud budou pořádat školení rozhodčích, aby informovali     
další středočeské kluby ohledně volných kapacit školení rozhodčích. Další školení je 
naplánováno na 14.1.2023 v Mladé Boleslavi. 

 

7. Rozhodčí: 
    Výbor KS schválil Martina Kořínka jako koordinátora rozhodčích pro Středočeský 
kraj. 
 

8. Delegace rozhodčích: 
    Výbor KS žádá kluby, aby při soutěžích pořádaných Krajským svazem ČSPS – 
Středočeský kraj, oznámili jméno vrchního rozhodčího ke schválení koordinátorovi 
rozhodčích 14 dní před soutěží na mail: martin.korinek@czechswimming.cz. 
 
 

Termín a místo další schůze Výboru KS, 28.1. 2023, polední přestávka MČR družstev – Mladá 
Boleslav.  
 
Zapsal 5. 10. 2022 Miloslav Lhotka 


