
U S N E S E N Í 
 

VALNÉ HROMADY SEKCE DÁLKOVÉHO A ZIMNÍHO PLAVÁNÍ 
KONANÉ DNE 8.9.2012 ve STARÝCH ČIVICÍCH 

 
Valnou hromadu zahájil předseda výboru sekce DZP Z. Tobiáš, který předal řízení 
Valné hromady M. Moravcovi. 
 
Valná hromada: 
 
1. zvolila složení jednotlivých pracovních komisí a to takto: 
 - mandátová: K. Svobodová, P. Trebichavský 
 - návrhová: R. Táborský a V. Komárek. 
 
2. zkontrolovala usnesení a úkoly z minulé VH (Z. Tobiáš). 
 
3. konstatovala, že je usnášeníschopná pouze v bodech programu (sešlo se jen 18 
delegátů s hlasem rozhodujícím) 
 
4. zvolila delegáty sekce DZP (10) na Konferenci ČSPS konanou dne 27.10.2012: Z. 
Tobiáš, M. Štěrba, R. Táborský, J. Bažil, J. Nalezený, R. Šrailová, P. Bukal, P. Hubal, 
J. Srb, J. Neumann 
 
5. vzala na vědomí 

- zprávu o činnosti sekce DZP (Z. Tobiáš) 
pozitivní posun v práci delegátů sekce, dálkové plavání je hodně dynamické – i ve vztahu k plavání, řevnivost 
přináší problémy, ale souvisí se soutěživostí, důraz na bezpečnost při závodech DZP – úkol vybalancovat rozvoj 
a bezpečnost – FINA v dubnu 2011 přišla s novými FINA 10km WC Rules and Regulations 2011-2013, která je 
již zapracovávají, byl zakoupen pro zvýšení zajištění plavců defibrilátor, i v zimním plavání se soutěživost 
zostřuje a začínají se objevovat související sportovní a výkladové spory, poděkování za webové stránky a 
zpravodajství 

- zprávu o SCM a reprezentaci DP (Z. Tobiáš) 
přínos SCM nejen po sportovní, ale i po sociální stránce – přátelství a fair play mezi kluby, účast J. Pechanové 
na OH, vloni i letos se do reprezentace zapracovala nová jména B. Picková, J. Kútník, J. Tobiáš, S. Rybářová a 
L. Smolka úspěšně v GP, R. Vítkovi se letos tolik nedařilo, juniorská reprezentace sbírala zkušenosti na EP a 
MEJ, úspěšně J. Micka – bronz na premiérovém MSJ v Kanadě 

- zprávu o hospodaření sekce DZP (Z. Tobiáš). 
 
6. schválila  

- změnu pravidel DP 
o rozšíření o Všeobecná pravidla a ustanovení relevantní pro DP, změnu 

bodů 5.5.1 a 5.5.2 a 5.1.4 dle přijatých návrhů a upřesnění povinností 
rozhodčích dle návrhu SCPAP 

- změnu Soutěžního řádu DP  
o definice funkce delegáta, kvalifikace na MČR, práva a povinnosti 

účastníků soutěží, námitky, české rekordy, jury, peněžitá plnění, 
sazebník pokut a praktické úpravy dle návrhu STK 

- rozšíření STD o 
o  bezpečnostní manuál 

- změnu pravidel ZP bodů 
o 2.6, 2.6.1 a 1.5 dle přijatých návrhů, rozšíření o Všeobecná pravidla a 

ustanovení relevantní pro ZP 
- změnu SŘ ZP 



o v bodech 9.2, 11.1, 11.3, 17.3.2, 18.1, 18.6 dle přijatých návrhů a 
bodování od vítěze dle návrhu KLM var. b 

 
7. ukládá - VS vypracováním manuálu pro pořadatele DP pro sezónu 2014, 
zapracováním relevantních ustanovení FINA Všeobecných pravidel a ustanovení do 
pravidel DP a ZP, ošetřit v dokumentech příslušná povolení pro plavání na 
otevřených vodách ze strany místně nebo jinak příslušných orgánů 
 
8. schválila toto usnesení. 
 
 
Vypracovali R. Táborský a V. Komárek za návrhovou komisi 


