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USNESENÍ 

 

VALNÉ HROMADY ODDÍLŮ DÁLKOVÉHO A ZIMNÍHO PLAVÁNÍ ČSPS 

KONANÉ DNE 28.9.2014 V BRANDÝSE n. Labem 

 

 

Valnou hromadu zahájil a řídil: předseda sekce Mgr. Zdeněk Tobiáš  

 

Valná hromada 

1. Zvolila složení pracovních komisí: 

- mandátová:  Petr Mihola, Petr Bukal 

- návrhová: Jan Bažil, Kamila Svobodová  

 

2. Bere na vědomí: 

-  zprávu mandátové komise, která konstatuje, že jednání je ze 47 pozvaných přítomno 17 

   delegátů s hlasem rozhodujícím, tj. 36,2 %, Valná hromada je tudíž usnášeníschopná pouze 

   v bodech   programu ) 

-  zprávu o činnosti sekce DZP, kterou přednesl předseda sekce Mgr. Zdeněk Tobiáš     

   (hodnocení soutěží v dálkovém plavání, hodnocení zimních soutěží, hospodaření  

   a ekonomika sekce, SCM dálkového plavání, reprezentace) 

-  informaci předsedy ČSPS Ing. Vladimíra Srba zejména k financování ČSPS ve vztahu 

   k novému občanskému zákoníku a nařízením Ministerstva školství a tělovýchovy 

 

3. Zvolila:  

   delegáty sekce DZP na Konferenci ČSPS konanou dne 28.9.2014 v odpoledních hodinách: 

   Jan Bažil, Petr Bukal, Renata Balounová, Petr Hubal, Miroslav Harant-Pecha, Jiří Kuřina, Jan    

   Mráz, Aleš Rucký, Michal Štěrba, Radka Šrailová Šrailová 

 

4. Ukládá:  

- výboru sekce DZP zapracovat schválené změny SŘ DP, SŘ ZP a pravidel ZP a vydat nová 

  znění v STD a na webech. 

- výboru sekce DZP ve spolupráci s pořadateli zvýšit a zkvalitnit zajištěné bezpečnosti plavců 

   při soutěžích DP  

- zavést na webu DP evidenci zdravotních prohlídek 

- zveřejnit na webu ZP formu kontroly zdravotních prohlídek 

- zaslat JUDr Tomášovi Prokopovi (I.PKO) odpověď zpracovanou výborem sekce dle usnesení 

  VH oddílů DZP 2013 
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5. Schvaluje:  

- úpravu SŘ DP ve smyslu nové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o zdravotních prohlídkách, 

  dle návrhu Výboru sekce DZP 

- úpravu SŘ DP – účast na MČR 5km na volné vodě – bez nutné kvalifikace pro dorost, dospělí  

  a masters 

- úpravu Pravidel ZP v čl. 2.6 doplnění o text „Použití bot do vody je na zvážení každého  

   závodníka, boty musí být pouze pod kotník“ 

- úpravu Pravidel ZP v čl. 5.3 6 doplnění o text „Intervalový start se provádí v intervalech 

  min. jedné minuty“ 

- úpravu Pravidel ZP v čl. 1.5 text se doplňuje a upravuje: 

   - 22 min. ve vodě do 4°C včetně 

  - 26 min. ve vodě do 4,1°C do 8°C včetně 

  - 30 min. ve vodě nad 8°C   

- úpravu Pravidel ZP v čl. 4.34 – čl. se vypouští bez náhrady  

- úpravu SŘ ZP v čl. 2.4 – čl. se vypouští bez náhrady 

- úpravu SŘ ZP v čl. 14.2 – text čl. se mění na: 

  Povinnosti vedoucího družstva – trenéra … nahrazuje se „za zdravotní způsobilost“  

   textem „Odpovídá za technickou a fyzickou způsobilost svých závodníků.“  

- usnesení VH ze dne 28.9.2014 


