
 
 

  zápis vypracoval: Roman Havrlant                                                                                                                                                                                         listopad 2021 

Trenérsko-metodická komise ČSPS (dále jen TMK) – mimořádné zasedání 
 

zápis jednání: č.04/2021 ze dne: 9. listopadu 2021, videokonference 20.20 – 20.50hod  
přítomní:  Roman Havrlant, Dušan Viktorjeník, Jan Srb, Libor Kohut, Marek Polach 
host:  Petra Škábová 
omluveni: Tomáš Břeň, Tom Froněk, Vlastimír Perna 
 
 
zápis z 4.11.2021 
04/21 1.1. Vyjádření TMK k navrhovaným propozicím MEJ od roku 2022 (společně s PARA) 

• návrh 1: koncentrovat rozplavby PARA do bloků mimo program plavců (viz návrh TMK) 

- už současný program půldnů MEJ je dost dlouhý 
- rozdílná logistika pro organizaci plavců a para plavců zřejmě nebude komfortní ani pro jednu stranu 
- potvrzené zkušenosti i z jiných soutěží  

 
04/21 2.1. Vyjádření TMK k navrhovaným propozicím MEU (YOUTH) od roku 2022 

• návrh 1: rozšířit rozpis na 4 dny (viz návrh TMK) 
• návrh 2: doporučení pro věk do 21 u chlapců i dívek (nebo 21 chlapci, 20 dívky; o rok, jako u juniorů) 
• návrh 3: v souvislosti s návrhem 2 pojmenovat tuto kategorii „U21“ (má tak více sportů) 
• nepochopení názvu „Youth“, který se dlouhodobě používá pro mladší juniory 

 
04/21 3.1. Vyjádření TMK k navrhovaným propozicím ME50 (2022) 

• v rozpise neshledává TMK žádný zásadní problém (snad jen...) 
• návrh 1: předřadit v rozplavbách 800/1500 VZ před štafety 

• upravený návrh všech uvedených změn v příloze (v názvu opatřen textem "var TMK") - červeně označeny 
navržené změny 

• spíše k zamyšlení: má smysl štafeta 4x200 VZ MIX??? (TMK nedoporučuje) 
o na ME 2021 v Budapešti startovalo 10 štafet (což je asi oproti štafetám nyní v Kazani úspěch) 
o v rozplavbách byl rozdíl mezi 1. a 8. štafetou téměř 17 vteřin (pro srovnání v kategorii žen 3,5 vteřiny, 

v kategorii mužů 4,5 vteřiny) 
o ve finále byl rozdíl mezi 1. a 8. štafetou téměř 24 vteřin (pro srovnání v kategorii žen 14,5 vteřiny, v 

kategorii mužů 13 vteřin) 

04/21 4.1. Vyjádření TMK k navrhovaným propozicím ME25 od roku 2022 
 

• návrh 1: všechny rozplavby štafet změnit tak, aby štafety byly až po rozplavbách na 800/1500 VZ 
• návrh 2: v souvislosti se změnou návrhu 1 posunout semifinále 100 PZ ženy a finále 100 P mužů (z důvodu 

logičtější návaznosti disciplín ve 2. a 3. finálovém půldnu) 
• návrh 3: posunout finále 400 PZ ženy v 1. dnu až před finále štafet (mnoho semifinalistů z předchozích disciplín 

bude startovat ve štafetách) 
• návrh 4: posunout finále 800 VZ ženy 2. den a 1500 VZ muži 3. den, až před finále štafet 
• návrh 5: prohodit 200 PZ ženy a 200 VZ ženy (zamezení nesmyslu s finálem 200/400 VZ ženy v krátkém 

časovém odstupu) 
• návrh 6: v návaznosti na návrh 5 prohodit 100 VZ ženy a 50 VZ ženy (předejití kolize předchozí změnou 4. den, 

kdy by bylo finále 100 VZ a semi 200 VZ, což by byl také nesmysl)  

• upravený návrh všech uvedených změn v příloze (v názvu opatřen textem "var TMK") - červeně označeny 
navržené změny 

 


