ZÁPIS č. 2 z jednání výboru sekce SY konaného
dne 23. 4. 2017 v Brně
Přítomny: Vidlařová, Lungová, Koubková, Roubíčková, Augustová, Zídková
Omluveny: /
Kontrola zápisu č. 1
6/6

Vytvořit pracovní skupinu a zpracovat návrh na udělování VT mladších žákyní
– úkol trvá s tím, že pro tok 2017 se VT měnit nebudou – z. Augustová

2/3

Oslovit výše uvedené oddíly k provedení aktualizace a vydat konečný Seznam
rozhodčích 2016 do 10.3.2016, splněno částečně, při MČR v Praze bude se
osobně řešit, další v Olomouci – splněno, seznam rozhodčích je vyvěšen na
webových stránkách sekce

6/3

Zabezpečit uspořádání semináře pro rozhodčí v Praze dne 26.3.2017 a
rozeslat pozvánky do oddílů – splněno

-

nutno dopracovat VT za rok 2016 (Chybí Táborský pohár a Vánoční cena
Prahy) – splněno, seznam výkonnostních třídy je vyvěšen na webových
stránkách sekce
sekce projednala funkčnost www stránek – aktualizace termínové listiny,
doplňování o rozpisy mezinárodních soutěží, větší akčnost – z. Roubíčková splněno
seznam pro SCM bude aktualizován na základě výsledků MMH 2017 – úkol
trvá – bude doplněno na základě výsledků MČR SŽ – z. Suková
v návaznosti na navýšení rozpočtu se výbor sekce zabýval zřízením
Sportovních středisek pro talentované závodnice u jednotlivých oddílů. Nutno
zjistit podmínky a pravidla zřízení – úkol trvá – z. Zídková, Roubíčková
(Augustová)

1. SCM
Sekce projednala s koordinátorem SCM, Ivetou Sukovou, dosavadní fungování
SCM a odsouhlasily si následné kroky fungování SCM s vrcholem pro SŽ
v podobě Mediterranean Cupu a pro JUN závod v Rijece. U juniorského výběru
budou srazy v tuto chvíli soustředěny především na techniku, týmová sestava se
bude dělat pouze okrajově tak, aby ji byly závodnice schopné dobře odplavat na
závodě v Rijece. Výběr starších žákyň se po MČR v Brně začne intenzivně
připravovat na reprezentační závod MC, kde by se měla zaplavat sólová, párová,
týmová i kombinované sestava. Starší žákyně se taktéž zúčastní závodu v Rijece
– koordinátor SCM upřesní účast malých sestav (za zemi se mohou zúčastnit
dvě sólové a dvě párové sestavy) po závodě v Plzni.
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- potvrdit rodičům a klubům termíny srazů SCM
- připravit ekonomickou rozvahu a v návaznosti na ní promyslet
potřebnou výbavu pro závodnice
O: Suková
T: do 28.4.2017
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- rozeslat k připomínkám do klubů finální podobu reprezentační týmové
sestavy
O: Iveta Suková
T: po srazu SCM, kde bude sestava dodělána
2. Rozhodčí
KR se omluvila Heda Masters z účasti na Mediterranean Cupu, kam měla jet
spolu s Monikou Peterkovou s podělením se o náklady. Momentálně je tedy
jedno volné místo pro FINA rozhodčí na tomto závodě. Dále je potřeba
donominovat FINA rozhodčí pro závod v Rijece, kam se chystá vyrazit jak
reprezentace SŽ, tak JUN.
MČR SŽ a SEN v Brně se účastnila závodu Ivona Králíková, jako observer, která
bude zpracovávat hodnocení všech rozhodčích.
Nominace FINA rozhodčích na mezinárodní závody pro rok 2017 (zatím bez
doplnění MC a Rijeky):
Ivona Králíková

A

Marta Drochytková
Ondřej Cibulka
Jana Vidlařová
Anna Ringlerová
Kateřina Vostárková
Anna Roubíčková
Adriana Gregr
Heda Masters
Renata Kožená
Monika Peterková

A
A
A
A
A
G
G
G
G
G
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Make Up Forever – France Open, Paříž
bez vědomí sekce SY

/
/
MS Masters, Budapešť
EP, Itálie
/
/
/
/
EP, Itálie
Mediteranean Cup

- oslovit FINA rozhodčí k doplnění jednoho volného místa na MC
- oslovit FINA rozhodčí k účasti na závodě v Rijece
- zaslat Ivoně Králíkové seznam FINA rozhodčích pro ČR
O: komise rozhodčích
T: do 28.4.2017

3. Mezinárodní soutěže - reprezentace
Evropský pohár
Reprezentační trenér, Libuše Zídková, potvrdila jmenný seznam účastníků
Evropského poháru 2017. Výprava pojede v tomto složení:
- Volná párová sestava: Dufková, Langerová, R: Mrázková
- Technická párová sestava: Dufková, Mrázková, R: Langerová
- Kombinované sestava, highlight: Dufková, Fendrichová, Hodová, Langerová,
Mrázková, Patloková, Pavlíčková, Pejšová, Spoustová, Žďárská, Prokešová,
Velísková
- Rozhodčí: Ringlerová, Kožená
- Trenéři: Bernardová, Zídková
- Fyzioterapeut: Morávková
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- Team manager: Suková
Open de France
Reprezentačním trenérem byl vysvětlen důvod, proč nebylo ještě dodáno
hodnocení závodu a proč se tohoto závodu nezúčastnilo reprezentační duo.
2/3

Dodat hodnocení závodu Open de France, ve kterém bude vysvětlen
důvod, proč se reprezentační duo závodu nezúčastnilo. Hodnocení
bude následně vyvěšeno na webových stránkách.
O: Zídková, Roubíčková
T: do 28.4.2017

4. Fungování sekce SY
Na sekci bylo projednáváno fungování sekce SY po odvolání předsedkyně sekce
na VH v Praze. Sekce pověřila vedením současnou místopředsedkyni Janu
Vidlařovou v počtu 5-ti hlasů (JV nehlasovala). Dále navrhuje Janu Vidlařovou do
VV ČSPS, taktéž odhlasováno 5-ti členkami sekce (JV nehlasovala). Jana
Vidlařová s výše uvedeným jmenováním souhlasí.
5. Různé
-

-

Metodik SY – upravit formulaci, poslat infromaci znovu na kluby, web – z.
Roubíčková
Kritéria pro výběr do JUN a SEN reprezentace se budou diskutovat po změně
pravidel
Potvrzení termínu přihlášky na Mediterranean Cup – z. Vidlařová
Uvést do soutěžního řádu délku „půldne“ v rámci SY závodů – z. Koubková
Valná hromada ke zvolení nového předsedy sekce SY bude svolána společně
ke školení k novým pravidlům. Předpokládaný termín je první polovina září
2017
Rozeslání do klubů doporučení na ubytování v průběhu MČR MŽ a JUN – z.
Augustová do 28.4.2017
Upozornit na webových stránkách na špatně uvedenou adresu Lungové – z.
Roubíčková do 28.4.2017
KR požádá observera MČR SŽ a JUN 2017, Ivonu Králíkovou, o zpracování
doporučení, koho nominovat / nenominovat na příští MČR – z. KR
KR upřesňuje, že srážka za neúčast na školení rozhodčí k MČR se týká pouze
ošatného, ne cestovného
MČR Masters
o KR nebude nominovat rozhodčí, rozhodovat budou rozhodčí pro Letní
pohár, které určí hl.rozhodčí poháru. Ti rozhodčí, kteří budou
rozhodovat MČR Masters budou mít nárok na ošatné dle směrnice.
o Sekce odsouhlasila třemi hlasy (Koubková, Roubíčková, Augustová)
účast mužů na MČR Masters 2017
Sekce si dala za úkol prodiskutovat možnost zařazení sólových a párových
sestav na MČR MŽ pro rok 2018

Příští jednání výboru sekce se uskuteční v sobotu 13.5.2017 při MČR v Olomouci.
V případě nutnosti proběhne před tím jednání přes Skype.
Zapsala: Roubíčková
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