
Zápi4J
ze acMse eek•• dálkowho nleriní ~SPS dn~ 27.1.1996 v PlzDim"Iili!T-D2Iřli;1fě=tel'M;i;~l!!';-n,.u:-------------,---
1. Sportovně teohnické dokllmenty DP p:r-o rok 1996
t .•1 llozpia ZIIllllaotva ltw1e zahrnut do dokaentd. Oddí17 si vaa. QYi•••

doaí jehokon4ní 1 pro pf-í~ti rok.
Pe.n.: KR !aetva je za"a~eno do ~eského pob'r••

1.2 7.kolo ~P Pa.tviny: plati termín p~ih1ášek ~O.'.1.3 S.kolo ep Seč: Bezpečnostni zajištění: Pro ačastník1 z'vod~ na 15
8 25 km zajistí po~adote~ doprovodné laJky. Vysílající slelta
leddill zajistí .lastn! doprov()dn~.".4 Dekllaenty hudOG ~ny v čeětině. V UTod. lJude anglicky ",tlTedft". gpo-.:ir:i~tt~~r:~i;:i:'~~i~~~~P;~YT:~=v~~~:~d:o;:~:;e~e:I:;~p:ě~:~I~

aa sebe DZP.t., k Nd. l' - Yěkové kategorie:
Zd.tI. jak ClYedeno Jatomě lopl"f) viti:

.et.eNni A 40-49 let 1947-1956
Yeteráni II 50 let a ttl•• lIC1946 a di'i .•..e
TeteránQ A 30-39 let 1957-1966Y8texiaky B 40 let o star~! 1956 a dflíve

l.' Všichni tRastníci cleského poháru v dálkcvé •. plavání jsou povinni i

prokázat. se phd startem osvěďěenim o 16keflské prohlídce II těl.'tjch •••.
Q'ho lékaf'e ne st.arším jednoho roku. V soutě~1ch DezahzeDtoh do ~s •••
kéhn poMra •• registroTaní závodníoi pl"Okáží osYiděellí •• 1'11:81'811:'
prohlídce od dět.8ké'he, praktického pi'ípe jiného 1'kah.

'.1 G1'81ld'-Prix Pralm: Sek•• DZP c!oporučaje nepoNd&\ 8Oat~l.leet"
/edpoPtlje· pr&vidHl. pro teplotu .vodyI a- zv9zit .čeln.st poHd'Dí
kate-pne dorost°.:.tT hlavni soutěž. dopor&t~l1jeprowst aas.you. Jral-
kula.i s ..zvolil ~.,ba.tet-tll pf'i.p. počet okra.bd tak. a1t7 Jt Wc.o~aeDí .
ztSvoda d.ělo MZ:L t 7. a 18. hod1nOú.w " t08tO 811781u pek dopln1.f. .rez:-
pis 8Cut~~e. .. . ".

: ..
1.8 P1svt!Ckýz~v9d L1pne - 12.kolo ~pO a!st~ st9rtu rozhodn~~ ne ~~í§tí ~ch~zi Dodle dokumentace ~

• . X~:! /;}eze:Pl3 a p.!"Om·~-.en' tras •
1.9 Pově~t~~4!se Novák kontrn".f)u j~notlivých ~ozoi~~ a doplněn! ••••••
I. Pravidle' plaváni a DP
2.1 ttobn.lk~ dJ~lk.y t!"'atí e t~Dlct:v vody nr.-cdpo,ríd,§ současným pletAta ,r-aa

vidl~ •• Projednáme na příští schůzi, podklQdy připraví Ne\~dd••
2.2 PfJ~~tljfllrn~.,NlI!t~ro1lJ kontrolou vytiňtcn.1cb :>pnvid~l DP 8 připraftA1Il

pP!p. doplnků do oříětí &eh~z~ sekce DZP.
J. ~%I Pisemnépodk+Qdy tra;~rarepresent&ce z. Tobié~e .
J. t Re.:rnnda~epro závodnÍ,ka Spsčka: souhlss za předpo?cl.cdu, le •• _

s:.hmím Jai lili' kva.lif\.kuJad() kádru pro &"<1ět.ovJ· SlollbJ.-..
3.2 Zásac;y :financo .•.~.n:l \teasti 'ft? Světové Ber5 i IP: projednmne na pH.'

.cho..1-
J.J P~8~ Vf represon~ae~ před zimním MR D.P v pr6dabie!eh - "Ji8t~

."erda
4. BodnecelÚ simrú.h9 MH Slaetva :.IP ., 'IP

.•.•, SpokoJenost 8 učast.í. novPi 0<i4íll". zlapšQJ1É,. UZ'oven
4.2 SDažit se si9kt\t nove oddí~ k llěastí ne letních soutěl:(cl;t •• 1•• D

Ma kotva - UkQl. pro tre.ná1"1 žákovské repre ••• t.ace a •• _tdl~ ••
4.3 ~rat D.0Y4 ěirfili ~presintaěn1. druistvo žaot .•. liP - sodporlGá ~1A

a 8eráo&k
4.4 Vys".fat 'trenéry závodníkt1, kteM pl.rú li~ t .pro Mti d~oat,\l (1: t, •.

oSD. au.ži 1: 20 na 5 b' ~e~) t aby oZllandlJ.. sda }ffi.)i aájem •• •.••• .•
ni\. Y ll8le. zájmu je, aby ~ávOd1úc1 startovali. Odpovídl ~1 ••
BeI'éDek. Kobo udělat. jak. RaS i4kovaké Hpre~entace a proplatit •••
elM .,.hrdubie1o!led pátku 22.3.ti•.••• Id'IU -.i_í JUt laot.poě:Lt.at. •• 3 :a-ozjů.avb8l1i a _Jiatit. Yi'I:tP.... ,.. .••t••4., ZpN•• PN •••.• ed8J _S.p1l •• ~t. •• 1 za,._ .orik


