ZÁPIS č. 3 z jednání výboru sekce SY konaného
dne 13. 5. 2017 v Olomouci
Přítomny:
Omluveny:

Vidlařová, Lungová, Koubková, Roubíčková, Augustová, Zídková
/

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

Kontrola zápisu č. 2
2/1a

- potvrdit rodičům a klubům termíny srazů SCM – splněno
- připravit ekonomickou rozvahu a v návaznosti na ní promyslet potřebnou výbavu pro
závodnice – úkol trvá – z. Suková do 25.5.

2/1b

- rozeslat k připomínkám do klubů finální podobu reprezentační týmové sestavy –
úkol trvá – z. Suková neprodleně

2/2

- oslovit FINA rozhodčí k doplnění jednoho volného místa na MC - splněno
- oslovit FINA rozhodčí k účasti na závodě v Rijece - splněno
- zaslat Ivoně Králíkové seznam FINA rozhodčích pro ČR - 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 – splněno
Uvést do soutěžního řádu délku „půldne“ v rámci SY závodů – z. Koubková – úkol trvá
Sekce si dala za úkol prodiskutovat možnost zařazení sólových a párových sestav na
MČR MŽ pro rok 2018 – úkol trvá

1. SCM
Koordinátorka SCM, Iveta Suková, aktualizovala sekci informace týkající se SCM. Byla
projednávána především účast juniorského výběru na závodě v Rijece z důvodu omluv
pražských závodnic z následujícího soustředění. Koordinátorka po srazu SCM, který se
koná v týdnu po MČR JUN 2017, rozhodne, zda juniorky pojedou do Rijeky za kluby
nebo za reprezentaci ČR.
Dále má sestavit finanční náročnost pro výběr starších žákyň a zaslat rodičům
k potvrzení účasti děvčat na přípravě směrem k Mediterranean Cupu. Sekce
koordinátorce doporučila navýšit počet závodnic ve výběru SŽ na 14 děvčat –
koordinátorka na základě statistik z PF navýší buďto na 13 nebo 14 děvčat.
Sekce apeluje na kluby, že v kategorii starších žákyň i juniorek je už po Mistrovství ČR a
prosí kluby o maximální úsilí při přípravě SCM na mezinárodní závody.
Sekce se dohodla, že pro účast na MEJ 2017 musí sólové či párová sestava potvrdit
limit i na mezinárodní půdě a to na soutěži v Rijece.
Ve spolupráci Suková - Roubíčková vznikne „komunikační platforma SCM“, která bude
sloužit pro sdílení infromací mezi koordinátorem SCM, oddílovými trenéry děvčat a jejich
rodiči.
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3/1a
- rozhodnutí o juniorské účasti na závodě v Rijece – do 21.
O: Suková
T: do 21.5.2017
3/1b
- sestavení finanční náročnosti přípravy k MC pro starší žákyně a rozeslat na
rodiče
O: Suková
T: do 21.5.2017
3/1c
- rozšířit seznam závodnic výběru SCM v kategorii SŽ
O: Suková
T: do 21.5.2017
3/1d
- odsouhlasit si obsah a vytvořit komunikační platformu SCM
O: Suková, Roubíčková
T: v průběhu následujících měsíců

2. Rozhodčí
KR stále jedná o druhém rozhodčím na Mediterranean Cup a o rozhodčím na závod
v Rijece.
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

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

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

KR děkuje Gabrielle Kobolák za účast jako observer při MČR MŽ a JUN, od které obdrží
doporučení koho nominovat / nenominovat příští rok na mistrovské soutěže. KR
doporučuje její účast na MČR i příští rok vzhledem k velmi pozitivní zpětné vazbě od
zúčastněných rozhodčích.
Gabriella se nabídla, že v případě zájmu zpracuje rozhodčím i jednotlivá hodnocení –
v případě zájmu prosíme jednotlivé rozhodčí, kteří se účastnili MČR MŽ a JUN, aby
Gabriellu s žádostí o zpracování kontaktovali na její e-mailové adrese:
kobolak.gabriella@gmail.com.
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3. Mezinárodní soutěže – seniorská reprezentace
Evropský pohár
Seniorská reprezentace se zúčastnila Evropského poháru, sekce čeká na hodnocení od
reprezentačního trenéra.
3/3

Dodat hodnocení z Evropského poháru. Hodnocení bude následně vyvěšeno
na webových stránkách.
O: Zídková, Roubíčková
T: do 28.5.2017
4. Různé
-

Byla diskutována možnost na příští MČR nominovat do rezerv více rozhodčích za
jednotlivé kluby, aby mohli být omluvené rozhodčí doplněny rozhodčími z jejich klubu
Sekce se shodla na tom, že pořadatel MČR, by měl zpracovat doporučené místo
k ubytování
Sekce diskutovala možnosti, jak vrátit zpět důstojnost při vyhlašování závodů,
především pak na mistrovských soutěžích – doporučuje pořadatelům závodů pořádat
závěrečné vyhlášení pro všechny zúčastněné, ne pouze pro oceněné
Po e-mailu byla schválena výše startovného na MČR Masters ve výši 800,- Kč pro
zahraniční účastníky
Sekce obdržela podklady od dvou zájemců na pozici Metodika SY – sekce vybere
kandidáta do 30.6.

Příští jednání výboru sekce se přes Skype do konce května 2017.
Zapsala: Roubíčková
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