
 

     

 
 

U S N E S E N Í 
 

VALNÉ HROMADY SEKCE DÁLKOVÉHO A ZIMNÍHO PLAVÁNÍ 
KONANÉ DNE 15.9.2013 v BRANDÝSE n/L 

 
Valnou hromadu zahájil M. Moravec pověřený jejím řízením. 
 
Valná hromada: 
 
1. zvolila složení jednotlivých pracovních komisí a to takto: 
 - mandátová: J. Bažil, P. Hubal 
 - návrhová: R. Táborský, J.Kozubek 
 
2. konstatovala, že je usnášeníschopná pouze v bodech programu (sešlo se 13 delegátů 
s hlasem rozhodujícím z 61 pozvaných, tj. 21,3%) 
 
3. zkontrolovala usnesení a úkoly z minulé VH (Z. Tobiáš) 

Všeobecná pravidla a ustanovení FINA byla do našich pravidel zapracována, ošetření příslušných povolení  pro 
plavání na otevřených vodách ze strany místně nebo jinak příslušných orgánů je nově v SŘ a uložený úkol 
vypracování manuálu pro pořadatele soutěží DP trvá. 

 
4. vzala na vědomí 

- zprávu o činnosti sekce DZP (Z. Tobiáš) 
Mj. velký posun v zajištění bezpečnosti závodů DP, mj. defibrilátor p ři závodech DP i ZP – zodpovědné osoby pro 
ZP i DP M.Moravec resp. J. Bažil, zvyšování nároků a zapracovávání výstupů delegátů sekce, pozitivni implikace 
nového bodování ZP, výborný web DP a databáze bodování DP, která se neustále prohlubuje o historická data – 
poděkování za webové stránky a zpravodajství o DP, obtížené hledání souladu v termínovce aj. 

- zprávu o SCM a reprezentaci (Z. Tobiáš) 
Mj. kon čí funkční obodbí vedení SCM DP. Valná hromada děkuje J. Nalezenému za dosavadní práci. Připravuje se 
výběr vedení pro nový funkční cyklus. Letos byl projekt reprezentace zasažen zrušením ME v DP, ke kterému 
projekt směřoval. Na MS v Barceloně vyzvednut výkon J. Pošmourného. L. Smolka oznámil ukončení reprezentační 
kariéry. J. Pošmourný a S. Rybářová úspěšně reprezentovali na Univerziádě v Kazani. 9. místo J. Kozubka na MEJ 
DP, i O. Baumrt a J. Tobiáš v polovině startovního pole. Probíhá příprava repre projektu na rok 2014 s vrcholy ME 
v Berlíně, MEJ v Záhřebu a MSJ v Ejlatu. 

- zprávu o hospodaření sekce DZP (Z. Tobiáš) 
- implementaci změn v pravidlech OWS schválených FINA na Kongresu 

v Barceloně do českých pravidel DP (R. Táborský). 
 
5. schválila 

• změny Soutěžního řádu DP dle předloženého návrhu a protinávrhů 
• v bodech 2.2.1, 2.4, 2.5, 6.1, 8.1, 11.5, 12.1, 12.2, 12.3, 12.3.2, 12.6, 12.7, 

13.6, 15.4, 16.3 a v sazebníku pokut 
• resp. zrušení bodů 2.6, 12.4.1, 12.5 a společných ustanovení rozpisů 

vyjma bodů včleněných do SŘ dle návrhu 
• změny Soutěžního řádu ZP dle předložených návrhů: 

• 18.1 – bodování zvlášť pro muže a ženy 
• 18.3 – bodovací tabulka 
• povinnost pořadatele jmenovat jury ve složení zástupce pořadatele, 

delegát soutěže, zástupce zúčastněných oddílů, přičemž se v jury 
nemohou sejít dva zástupci jednoho klubu/oddílu 



 

     

 
 
 
6. zvolila delegáty sekce DZP (10) na Konferenci ČSPS konanou dne 15.9.2013: Z. 
Tobiáš, M. Štěrba, R. Táborský, J. Bažil, M. Moravec, P. Mihola, J. Nalezený, P. Bukal, 
R. Šrailová, p. Baloun. 
 
7. ukládá – výboru sekce písemně odpovědět a zdůvodnit  podněty T. Prokopa k sezóně 
resp. soutěžím ZP 2012/2013. 
 
8. schválila toto usnesení. 
 
 
 
Vypracovali R. Táborský a J. Kozubek za návrhovou komisi 


