ZÁPIS č. 6 z projednaných otázek korespondenčním způsobem
za období listopad-prosinec 2016
Kontrola zápisu č. 5
5/5
Zjistit přes svaz situaci v otázce zařazení rozhodčích do skupiny A a současně
nominací zástupce do LEN komise za SY ČR (nyní I. Králíková) – úkol trvá k
rozhodčím s tím, že potřebujeme vědět, co chybí k posunu rozhodčím FINA B
– úkol trvá, požadavek (Drochytková) změny odpovědnosti na Komisi
rozhodčích z. Komise rozhodčích – vypouští se ze sledování, čeká se na
změnu pravidel v roce 2017, pak se znovu otevře
6/6
Vytvořit pracovní skupinu a zpracovat návrh na udělování VT mladších žákyní
– úkol trvá s tím, že pro rok 2017 se VT měnit nebudou
8/4
Odevzdat nefunkční kombo s příslušenstvím na svaz, nesplněno, prověřit na
svazu možnost odevzdání – úkol trvá, z. Drochytková – vypouští se ze
sledování po obdržení závěrečné zprávy
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 – úkol trvá, z. Roubíčková
4/4
Zajistit požadované úkony se sekretariátem ČSPS, v říjnu řešeno přeúčtování
z SCM na položky Příprava MEJ a Příprava Mediterranean Cup, zbývá dořešit
položku Kvalifikace na OH – splněno
- výkonnostní třídy za první pololetí 2016 bude zpracováno do 15.9.2016 –
splněno
5/1
Předat nové koordinátorce veškeré pomůcky (kombo, podvodní reproduktor,
tablet již předán) – splněno
5/2
Požádat o předložení nákladů po položkách, a to jak na VV, tak i na sekci –
splněno
5/3
Dotázat se na pořadatelství MČR JUN, MŽ a Masters SlPl a UnOl – splněno
5/4
Zpracovat koncept STD 2017 a zaslat ke korektuře členkám výboru – splněno
5/5
Předat případné připomínky k návrhu STD pro rok 2017 – splněno
5/6 Upravit Projekt dle vznesených připomínek a zaslat výboru – splněno
5/7 Upravit Projekt dle vznesených připomínek a zaslat výboru – splněno
5/8 Zaslat finální verze VV ČSPS k odsouhlasení – splněno, odsouhlaseno
- rozeslány (Roubíčková) podklady pro zpracování FINA Activity Report
s termínem odevzdání do 14.10.2016, následně předat na svaz – splněno
- dokončeno školení trenérů III. tř., závěrečného testu se zúčastnilo 27 zájemců,
všichni test zvládli, nyní se čeká na Osvědčení ze svazu, bylo již 2x urgováno
(Drochytková) - vzhledem k personálním změnám na svazu, nebyla
Osvědčení stále odeslána, přistoupeno k vlastnímu zpracování – úkol trvá, z.
Drochytková
- návrh nominace rozhodčích na MČR 2017 zpracuje KR do 31.10.2016 –
splněno, nyní KR odešle obratem do oddílů k odsouhlasení
- seznam rozhodčích bude umístěn na stránky – úkol trvá, z. Roubíčková
- Komise rozhodčích navrhuje pozvat opět obsevra na jednotlivá MČR, nejlépe pí
Dzúrekovou za Slovenska – splněno, přislíbeno
1. Hospodaření
Po náročném dohledávání jsou nyní veškeré náklady zaúčtovány na příslušných
položkách. Čerpání je vyrovnané a do konce roku 2016 zbývá k čerpání cca 100 tis.
Kč – viz příloha
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2. Sportovní kalendář 2017
Výbor sekce projednal sportovní kalendář na rok 2017 na základě předaných
podkladů od pořadatelů.
Přesto řešeny dvě kolize:
a) MHC 2017 – nabídnuty dva termíny 25.3. nebo 1.4., sekce vybrala 1.4., přesto
ve finále Praha požaduje 25.3.2017
Sekce změnu projednala a odsouhlasila v poměru 4:3 (proti změně
Drochytková, Lungová, Zídková)
b) Olomouc nesouhlasí se zařazením figur na LPO, po projednání sekce
odsouhlasila tento požadavek s tím, že však neobdrží finanční příspěvek ze
sekce, případně jim bude krácen, s čímž seznámila předsedkyně L. Fleškovou
z UnOl a ta s tím souhlasí
6/1 Projednat event. finanční příspěvek na uspořádání LPO ve vazbě na
schválený rozpočet 2017.
O:
výbor sekce
T:
do 31.3.2017
3. Školení a semináře v roce 2017
Vzhledem k rozhodnutí sekce o konání semináře pro trenéry a pro rozhodčí
upozorňujeme všechny na jejich konání.
6/2
Zabezpečit uspořádání semináře pro trenéry v Brně dne 22.1.2017 a rozeslat
pozvánky do oddílů.
O:
Metodická komise
T:
do 22.12.2016
6/3
Zabezpečit uspořádání semináře pro rozhodčí v Praze dne 26.3.2017 a
rozeslat pozvánky do oddílů.
O:
Komise rozhodčích
T:
do 26.2.2017
4. STD pro ro 2017
Koncept STD 2017 byl zpracován a předložen (Roubíčková) v termínu, rovněž tak
vyjádření členek výboru. Drobné připomínky zapracovány. Sekce rozhodla o
nezařazení LEN kalendáře do STD, soutěže se zadávají přímo do LEN systému.
Odkaz na LEN kalendář je zde: http://www.len.eu/?page_id=2159&disciplina=3 .
Rozpisy LEN soutěží se budou po obdržení ze svazu průběžně zveřejňovat na
stánkách ČSPS/SY.
6/4
Zpracovat konečnou verzi a zaslat ji s požadavkem na tisk (počty předá
Drochytková) na sekretariát ČSPS.
O:
Roubíčková
T:
ihned
6/5
Vyvěsit STD pro rok 2017 na stránky ČSPS/SY.
O:
Roubíčková
T:
ihned
5. Další projednané body
- spodní věkovou hranici je možno upravit rozpisem, přestože je ČSPS daná od
7 let. Tuto problematiku bude řešit na VV ČSPS předsedkyně.
- observera pozveme na obě MČR
- nutno dopracovat VT za rok 2016 (Chybí Táborský pohár a Vánoční cena
Prahy) – z. Augustová
Zapsala: Drochytková
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