Pro jednání valné hromady jsou navrženy následující změny Soutěžního řádu ZP:

Návrh plavecké ligy, předkládá oddíl Fides Brno:
Soutěžní řád
2.7
Do soutěže liga zimního plavání se započítává výkon nejlepšího plavce oddílu ze všech
věkových kategorií (dle FINA). Podle pořadí plavců v jednotlivých kategoriích jsou přidělovány body
v souladu s plaveckou ligou ČSPS: 1. místo je hodnoceno 20 body, 2. místo 17 body, 3. místo 15
body, 4. místo 13 body a dále po jednom bodu tak, že 16. oddíl daní věkové kategorie získává jeden
bod. Body se přidělují na základě průběžného pořadí, ne za jednotlivé soutěže.
Za oddíl v každé kategorii boduje jeden plavec, nejlépe umístěný. Maximální bodový zisk za 12
kategorií je tedy 12 x 20 = 240 bodů.
Příklad:

Odůvodnění: V rámci „ligy“ se zapojuje celá věková škála plavců všech věkových kategorií.
V uplynulé sezóně měl jediný oddíl zastoupení ve všech věkových kategoriích. Zde je prostor pro
zlepšení pro všechny ostatní oddíly.
Soutěž není náhradou pro soutěž oddílů, je doplňkem mezi soutěží oddílů a soutěží jednotlivců.
VYCHÁZÍ O DLOUHODOBĚ OVĚŘENÝCH PRAVIDEL PLAVECKÉ LIGY KDE SE HODNOTÍ VŽDY DVA PLAVCI
V KAŽDÉ DISCIPLÍNĚ.
Petr Mihola
Změna v soutěži ČP oddílů:
Soutěžní řád – změna viz podtržený text
2.4
Do soutěže ČP oddílů se započítávají všechny body těch členů, kteří mají jakoukoliv platnou
výkonnostní třídu. U nově získaných tříd se poprvé započítává výkon plavce na soutěži, kde třídu
získal.
Odůvodnění: Vylučuje hromadné bodování plavců jinak v ZP nezapojených na soutěžích v teplejších
vodách.
Jiří Kuřina, Miroslav Harant - Pecha

Změna v bodu 17.2.1 – třídy zahraničních plavců:
varianta A – návrh Petr Mihola
úplné zrušení bodu 17.2.1 bez náhrady
varianta B – Jiří Kuřina, na základě jednání sekce DPZP
doplnění o podtržený text:
17.2.1 STK může přiznat odpovídající výkonnostní stupeň plavci, který zdolal trať na zahraniční
nebo mezinárodní soutěži s porovnatelnými podmínkami a pravidly, a to tak, že po doložení
jednoho výkonu může přiznat III. výkonnostní stupeň, po doložení dvou výkonů II. výkonnostní
stupeň, po doložení tří výkonů I. výkonnostní stupeň a po doložení čtyř výkonů mistrovský stupeň,
a to jedině ve více dnech a v maximálně posledních dvou kalendářních letech v ledové vodě. O
přiznání rozhoduje STK do 7 dnů od přijetí písemné žádosti (včetně doložení výkonu) a přiznání je
účinné ode dne rozhodnutí. Toto ustanovení je určeno zejména pro zahraniční plavce nebo pro
plavce dlouhodobě pobývající v zahraničí. Případné rozhodnutí STK musí být vydáno a zveřejněno
na webu nejdéle 24 hodin před zahájením prezence soutěže, na které bude aplikováno.

Odůvodnění: Zveřejnění rozhodnutí o přiznání výkonnostního stupně v den soutěže nebo až po
zveřejnění výsledkové listiny vnáší do soutěže nejasnosti a zbytečné emoce.

