
 

USNESENÍ VALNÉ HROMADY SEKCE SY 
Praha, 13.9.2020 

Místo:  sídlo České unie sportu, z.s., Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 
Čas: 10:00 hod 

Valné hromady se zúčastnili zástupci 4 oddílů ze 20 pozvaných, celkem 5 delegátů. 
Ostatní kluby se omluvily z důvodu COVID situace. 

Vzhledem k tomu, že se nesešla do 30 minut po stanoveném začátku nadpoloviční 
většina delegátů, konalo se po této čekací době jednání valné hromady za účasti 
přítomných delegátů a valná hromada byla usnášení schopná jen o bodech 
programu, uvedených na pozvánce a doplněných do programu do 6.9.2020. 

 

Valnou hromadu řídila předsedkyně výkonného výboru sekce synchronizovaného 
plavání Jana Vidlařová. 

Valná hromada sekce synchronizovaného plavání po projednání: 

1. Schválila program valné hromady ve znění, které bylo uvedeno na pozvánce a 
body programu, které byly zaslány do 6.9.2020. 

2. Zvolila mandátovou komisi ve složení Jakub Tesárek a Jitka Šimsová. 
3. Zvolila návrhovou komisi ve složení Simona Vodrážková, Mirka Pešoutová a 

Květa Ptáková. 
 

4. Vzala na vědomí: 

- kontrolu usnesení VH ze dne 31.3.2019; 
- hodnocení činnosti sekce SY včetně: 

- hodnocení reprezentace juniorek 
- hodnocení reprezentace seniorek 
- činnosti SCM za uplynulé období; 

- hospodaření sekce SY za rok 2019. 

5. Schvaluje: 

- návrh rozpočtu na rok 2020 
- návrh sportovního kalendáře na rok 2020 
- kvalifikační řád 
- zavední figur kategorie C 
- snížení limitů VT na obě MČR 2020 pro týmové sestavy: 

SŽ - II. VT min 55 bodů na MMH 2020 
        III. VT min 45 bodů na MMH 2020 
MŽ - II. VT. min 50 bodů na MMH 2020 
        III. VT min 40 bodů na MMH 2020 



 

- delegáty na Konferenci ČSPS ve složení: 
- Jana Vidlařová 
- Květa Ptáková 
- Jitka Šimsová 
- Mirka Pešoutová 

 
 

6. Ukládá:  

- dořešit elektronické přihlašování na domácí závody 
- navázat spolupráci Sekce SY s metodikem ČSPS 

 
 
 

Toto usnesení bylo přijato všemi 4 přítomnými delegáty. 

V Praze, dne 13. září 2020 

 

Zpracovala Jana Vidlařová, kontrolu provedla Simona Vodrážková, Mirka Pešoutová 
a Květa Ptáková. 


