USNESENÍ
VALNÉ HROMADY SEKCE DÁLKOVÉHO A ZIMNÍHO PLAVÁNÍ
KONANÉ DNE 12.9.2015 v PRAZE
Valnou hromadu zahájil předseda Z. Tobiáš, který se rovněž ujal řízení.
Valná hromada:
1. schválila program VH
2. zvolila složení jednotlivých pracovních komisí a to takto:
- volební: R. Šrailová, J. Neuman, J. Krása
- mandátová: J. Bažil, P. Mihola
- návrhová: R. Táborský, A. Kavřík
3. konstatovala, že je usnášeníschopná pouze v bodech programu (sešlo se 22
delegátů s hlasem rozhodujícím z 60 pozvaných, tj. 36%)
4. zkontrolovala usnesení a úkoly z minulé VH (Z. Tobiáš)
5. vzala na vědomí
- zprávu o činnosti a hospodaření sekce DZP (Z. Tobiáš)
- zprávu o reprezentaci v DP (Z. Tobiáš)
- informaci stávajícího předsedy Z.Tobiáše o ukončení jeho působení v rámci
výboru sekce a poděkovala mu za jeho dlouholetou činnost v čele sekce
DZP
6. schválila doplnění Soutěžního řádu dálkového plavání o bod:
- 17.2 Jmenovaný delegát závodu ani zbylí členové jury nesmí během
závodu plavat a musí být přítomni v místě závodu pro případ svolání jury.
7. schválila změny Pravidel zimního plavání
- 2.6.1 – Plavky musí být z textilního materiálu nenabízejícího tepelnou
nebo vztlakovou výhodu, nesmí překrývat krk, ramena a stehna pod úroveň
rozkroku. Povoleny jsou rovněž dámské dvoudílné plavky.
- 4.7 – doplnění o „např. podstatný pokles rychlosti“
8. zvolila pro další volební období
- předsedu sekce DZP J. Kozubka
- místopředsedy sekce DZP M. Moravce (za ZP) a R. Táborského (za DP)
- členy sekce za DP J. Bažila, M. Šindeláře a P. Bukala
- členy sekce za ZP J. Kuřinu, T. Prokopa a P. Miholu

9. zvolila delegáty sekce DZP (10) na Konferenci ČSPS konanou dne 12.9.2015:
J. Kozubka, M. Moravce, R. Táborského, J. Kuřinu, T. Prokopa, P. Miholu, M.
Šindeláře, J. Bažila, P. Bukala a Z. Tobiáše.
10. ukládá
- sekci DZP vypracovat komparativní analýzu DP pro žákovské kategorie
v jednotlivých zemích
- sekci DZP realizovat evidenci zdravotních prohlídek
11. schválila toto usnesení.

Vypracovali R. Táborský a A. Kavřík za návrhovou komisi

