
Výbor svazu plaveckých sportů
ČÚVČSTV, V:::chrc.ova 16i J raha 1

Čo 3/89 ze schuze sekce D1SO, konané dne 270 50 1939 v lU,oo hod.
v l-raze na Č'Jv

SSo Holinsky, Horrolkovi, Jankovccký, Droliov<ik ,:ran, }JJDro Navik Jarosla.v,
, Dl' ~t v, V 1~ngo lry , lngo o.> 0roa, yrcaza

10 Kontrola Z':Íi·isu
20 Příprava krajských přebor II v DP
30 Rozdělení dotací
40 Povolení startů v za,.~r3.niči
5 o Rllzné

3/20 k bodu 2011 - dopl;te si v kalendáři soutěži SO 39/90 soutěž 23. 10. 1939
Bratislava

Byly pTO~edniny KP v jednotlivých kraiích. 0ajištěny jsou V8 všech kategoriích
. d" '1" 1 H' \. d v l' k .' I,VI" (r'! v k' "tY 1 Y ")1 lSClp ln3Cl ve vYCllO ocesr::em r'3.,"]1 - d3.1ce sU.ruzen s raJem.) -recocesKym
Saver JmoravskS' kraj - 01dni, loTiholmr'~vsk~; kraj - ,Tevišovice a Brno. JiS.očeskS'
kraj uSi,o:h~.d?~tJto Iřebory v době kon':Íní Lipna (nevJhovu jící a 0l-0 ždčr.ý terrr.ín)
Frob1ematikou zúst9.v:í5í KP v Severočcskčm, Z~padočoském kra,ii a h-ahy, kdy termín
(v září) a místo (Vltava) je absolutně nevyhovu,;íci.

3/22 Rozd81e~í dotaci :
Fro pořada.telé plav. maratonů

Sokol Jevišovic9 3 500, - Kčs
- T,T Důl S taříč 2 000 y -

- T,T POdy 5í No ~aldorf 2 O(D, -
- TJ Loko Brno 2 000, -

T,T Hostivař 1 OOJ, Kčs
'TJ Litochovice 2 000, -
VCHZ lardubice 2 000, -

VCH'0 Pa"dubice
Univer?,ita Brno
Sparte,k ,Tih:Java
Spo fřerovské strojírny
PH 3rr.o

za umístěni'oddílů R výkonostní třídy v ro 1938

Lokomotiva Brno 2
lokoI~;otiva Trutnov
T,T Iody jí No;;aJ.dorf
TloTVyš1::ov

7 700, - Kčs
4 SJ'J, -
4 600, -
2 9JCJ. ,
2 40J, -

42 000, - Kčs

200, - Kčs
9}j, -
1 2JJ, -

roo, -

starty , zahraničí }ro :

trg.t 42. km J:.agog - NeVlI,ort Kanada

~ro start }~a zivoctě v f:ecku

Zaj::sa.la : Horr.oHov/Í
Četl, : Holinnky



Výbor svazu plaveckých 8i)ortů
ČÚ

..,
V CS'l'V, VšchrGova 16, prB.ha 1

ss. Ho1im~kYl Jankovský, Dr" NOVfík ,Tan, ingo lry1, ing. ŠH:'rba
Vyr;.azal

Orgar:izační zabezpeč6ni l.řGbo~"U ČSR
Organizační zabezpeč8ni rr,errorLí.lu 00 Lišky
Informace ke kvalifikaci 1-'ro tE v dilkovén; p1aviní
Půzné

k bodu 4/24 S ve~)ucím odd:í.lu VCHZ Faroi}bice [;0 Hrdinou byla 1,roj8drJ'Ína příp'o,va
přeboru CSR 'lG dn3C'-h 260 a 279 i.39 1939 na Scči, ktorý tento odd.íl
organizačně zalištu jeo .Je za.ii~těno ubytov:íní, po,.,olení KI:V a budova VC!:Z

(." t..,. _ 'tI', V

na Sečio Jddíl dosud neobdt'Ž~l ,~,ří~siěvek a pov(d'ení VSlS CUV CST\'.
Rozj-is přeboru vy;301 ve Zlravodaji čo 1, konečn3. nOíf.il:ace bude },.l'ovedé:nG.
po z <Í. vodé na Vrenov ské í.ř3hrac.ě ,> Pro i.8.gaci v t Íf3ku ta ,list i Dr. Nov3k ,]'8,n.

Dele[;aci rozhodčích zajisti s. ~r~tnkovský do 310 7 o 1939.
" 1 '1 • . v, • v' • '1 O L- v"' v ., t 1by a l,ro,]ean3.na org&Y)lZacn-l ZaD;;JZpeCen:L rreiIiOrl"l u olSKyo.l on'.(J[1v8

odcl:Ll TJ Fezko Stra.konic0 podá. podrobnou 7,lX'ÍVU o z-.:j1i;:štění do 2'5. 7. ~:3S
předsedovi f3ekce So HolinskÉffiJo Pozris rr.en:oY'illu vy?::cl ve 'Zpr3.vo G.aji
č.l • Fočítá se oFět s účastí J::ax:Lrd,lně 2J zá.vodníkLt na zéJcladě nominace.

N:istr-ovství Evro:r;y v Ci1::iki&o:v.ámrl~"lkovélIl 1,13.v,ání se uskuteční v JUGosl,-)yH
na ostrově Rval' - ve Strai.m Gradu, s ti-do l-'o:ř~adem :-
20 září 5 km nuži, ženy 3~ 7,iří 25 kIT: ff.uži, ženy
fř'eGsodnictvo V~)IS ÚV ČSTV sch'lililo výpravu 6 lidí včetně ve dení.
Ira úc~ast d<ilkových plavců ze:rxJZ:i:Y.:x:Lx2lzča-s±Iri:x jsou vydány tyto z.:í.dacly.

10 Zájemci o kvalifikaci se musJ
nebo 2 z'Ívodu na trati 20-25 km"
FO 5 km }Ji i ž: 10 8 o 7 o 1939

20150 7" 1939
30220 7" 1939

pro 25 km l:~ i ž: 10 Ilo 60 1939
20 16. 70 1939
30 220 70 1939

Bratislava ?: ,hod na 5 km
-~jlešni "
Brno ft

Vranov závod na 20 1m,
Olešná "VrsnoV' z'Ívod. na 25 km a. 5 km

Vrechny zivody se flavou 10(l1e pravidel a eoutěžního Ť'3.c.ud'ílkovéha
flav,íní 1 vydo VSI3 úV (sTV a dociatků ,

3 o Z &.\<1(:.oní limity l;ro uvažovanou nominaci :
5 kJ;j nu ži 58 mino 5 km ženy 63 min.

2J km nu ži - 4 : 45 ~odo 20 km 'ženy 5 : 05 hod"

}' v ,. • ')., - d·l\ 'h 1 •. ,r-.,-,c I~V C";S''''1T4" ,onecnou r'lOranaCl lroveac SUD1<.or.c~se "tLCOVC.0.f.. aVl,rn .0.1:'...., v~ . l'

:t:0 zivodě .. - (~nc 220 7 o :L93S. ne. Vra.novsk~ přehradě.
Noninace lodléhá sch-1lení přt.,dGodnictva VSPS ÚV C~~'I'V.l;(d.lno~:t nordnace
souvisí s icož:::d2.vkem un:íston{ všech norinovaných do G. l;:ísta.

50 Všichni nor;;inavaní se nusí zúčast;-;it ~ovinně soutěže n':1 1,ř'aboru na S\,či
(vče tně z {vodník& ze SSH). Zdc bude 1-rove de na do~ir€ov~ kontro la Xl!:({J:a:

nor:linov3.l1ých" Za:iistí hUDro Hov:tk Jaroslsv
60 VeŠkel~? př:í}-nwa z.3.vodníků l-robíM. individuelně v C)}S 'I\T.

4/21 do};~ň.te si } r:lvid10 č. 30 30 6 s okamžitou l.latností o ::!outěžid., který •.•
nebo který soustavně z:í.sk:ív::í nesrol~tovní výhody nai--ř. plav1wím rla vlně
jinóho 1'1avcG či lodě - bude di[;kvalifikován a discir+in~írně l-0trest3J1.
v d,mcí Fib: po liticko-výchovné práce rrovcdl Dr oNov ák Jan pohovor se z <Ívod-
niky [;.0 s .~~ar:dou, tno S o,; c 1inkov cu I Kan.a~)am a Vy ma7,a1ulJ,

ZálJsal : ing. 1r~i1 HolinfJky 'l/.


