USNESENÍ
VALNÉ HROMADY SEKCE DÁLKOVÉHO A ZIMNÍHO PLAVÁNÍ
KONANÉ DNE 3.9.2016 v MĚLICÍCH
Valnou hromadu zahájil předseda J. Kozubek, který se rovněž ujal řízení.
Valná hromada:
1. schválila program VH;
2. zvolila složení jednotlivých pracovních komisí a to takto:
- volební: J. Srb, M. Moravec
- mandátová: V. Milerská, M. Procházka
- návrhová: R. Táborský, T. Prokop;
3. konstatovala, že je usnášeníschopná pouze v bodech programu VH (sešlo se 11 delegátů
s hlasem rozhodujícím z 61 pozvaných, tj. 18%);
4. zkontrolovala usnesení a úkoly z minulé VH (J. Kozubek);
5. vzala na vědomí
- zprávu o činnosti a hospodaření sekce DZP (J. Kozubek)
- zprávu o reprezentaci v DP (J. Kozubek)
- informaci o rezignaci kooptovaného člena výboru sekce DZP M. Procházky;
6. schválila změny Soutěžního řádu dálkového plavání:
- v bodě 2.4 týkající se juniorských věkových kategorií dle předloženého návrhu, tj.:
o mladší žáci, žačky
10 – 11 let
o starší žáci, žačky
12 – 13 let
o kadeti, kadetky
14 – 15 let
o muži, ženy
16 let a starší
 dorostenci, dorostenky
 mladší
16 – 17 let
 starší
18 – 19 let
 masters dle FINA
- v bodě 8.3 dle předloženého návrhu: „K účasti v závodech dálkového plavání přihlašují
oddíly a kluby pouze závodníky, kteří absolvovali lékařskou prohlídku a mohou se tak
prokázat lékařským posudkem v souladu s ustanovením 15.3.“
- v ustanovení 15.3 (i) Povinnosti závodníků dle předloženého návrhu: „absolvovat za
účelem posouzení zdravotní způsobilosti ke zdravotně náročné sportovní disciplíně –
dálkovému plavání – odpovídající druh lékařské prohlídky, o obsahu (včetně rozsahu
odborných vyšetření) a v četnosti, jak lékařskou prohlídku upravuje Vyhláška
Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a
sportu, a mít tak v souladu s tímto předpisem pozitivní aktuální lékařský posudek o
zdravotní způsobilosti“, přičemž se všechna stávající písmena bodu 15.3 se posunou
směrem dolů.
- v bodě 15.4 Právo pořadatele soutěže: „vyžadovat aktuální lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti dle ustanovení 15.3 (i)“;

7. schválila změnu Pravidel dálkového plavání:
- v bodě 5.5.2 týkajícího se omezení tratí pro kategorie kadeti a mladší dle předloženého
protinávrhu:

8. schválila změnu Bodování Českého poháru v dálkovém plavání:
- „Body jsou přidělovány dle bodovací tabulky a to v kategoriích mužů, žen, kadetů,
kadetek, starších a mladších žáků a žaček.“
9. schválila změny Soutěžního řádu ZP:
- v bodě 14.1 se mezi „Povinnosti závodníků“ doplňuje před ostatní povinnosti nová
povinnost - a tedy první odrážka zní:
„absolvovat za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ke zdravotně náročné sportovní
disciplíně – otužileckému plavání – odpovídající druh lékařské prohlídky, o obsahu
(včetně rozsahu odborných vyšetření) a v četnosti, jak lékařskou prohlídku upravuje
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné
výchově a sportu, a mít tak v souladu s tímto předpisem pozitivní aktuální lékařský
posudek o zdravotní způsobilosti“
- nápravu stavu v důsledku neprovedené změny v SŘ – doplnění dle platného usnesení
VH sekce DZP z r. 2009 - v ustanovení 14.4. „Povinnosti pořádajícího oddílu“, se
nahrazuje dosavadní čtvrtá odrážka, znějící „zajistit zdravotní službu“, textem: „zajistit,
aby po celou dobu, kdy jsou při soutěži plavci ve vodě (a po nezbytnou dobu následující
po doplavání posledního plavce), byl přímo u vodní plochy nebo šaten plavců přítomen
vůz zdravotní záchranné služby s lékařem. Nesplnění tohoto závazku může být důvodem
pro odebrání oprávnění pořádat soutěže v příštích letech na dobu určenou výborem
sekce DZP“
- ustanovení 17.2.1: „STK může přiznat odpovídající výkonnostní stupeň plavci, který
zdolal trať na zahraniční nebo mezinárodní soutěži s porovnatelnými podmínkami a
pravidly, a to tak, že po doložení jednoho výkonu může přiznat III. výkonnostní stupeň,
po doložení dvou výkonů II. výkonnostní stupeň, po doložení tří výkonů I. výkonnostní
stupeň a po doložení čtyř výkonů mistrovský stupeň, a to jedině ve více dnech a v
maximálně posledních dvou kalendářních letech v ledové vodě. O přiznání rozhoduje
STK do 7 dnů od přijetí písemné žádosti (včetně doložení výkonu) a přiznání je účinné
ode dne rozhodnutí. Toto ustanovení je určeno zejména pro zahraniční plavce nebo pro
plavce dlouhodobě pobývající v zahraničí.“;
10. schválila změny Pravidel zimního plavání:
- v ustanovení 3.1 se ze čtvrté odrážky vypouští slova „nebo vyškolený profesionální
zdravotník“
v bodě 2.6.1: „Plavky musí být z textilního materiálu nenabízejícího tepelnou nebo
vztlakovou výhodu, nesmí překrývat krk, ramena a stehna pod úroveň rozkroku;
případné nohavičky nesmí být delší než 5 cm pod rozkork. Povoleny jsou rovněž dámské
dvoudílné plavky.“
- v bodě 4.10 „Pokud není na soutěži zajištěna přítomnost vozu zdravotní záchranné
služby a lékaře, VR zakáže plavat na tratích 500 metrů a delších.“;
11. v doplňkových volbách zvolila za člena výboru sekce DZP
- P. Hubala za DP;
12. schválila toto usnesení.
Vypracovali R. Táborský a T. Prokop za návrhovou komisi

