ZÁPIS č. 3 z jednání výboru sekce SY konaného
dne 23.4.2016 v Olomouci
Přítomny: Drochytková, Vidlařová, Koubková, Roubíčková, Šmoldasová, Zídková
Omluveny: Lungová
Kontrola zápisu č. 2
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
6/6
Vytvořit pracovní skupinu a zpracovat návrh na udělování VT mladších žákyní
– úkol trvá s tím, že je potřeba problematiku udělování VT MŽ uzavřít
nejpozději k 15.11.2016, aby oddíly mohly reagovat na soutěži Táborský
pohár 2016 a VT za rok 2016 byly zpracování dle nové metodiky, nyní již
pracovní tým, který začíná pracovat
7/2
Požadovat zabezpečení stejných barevných vzorů u tréninkových plavek –
úkol trvalý, vypouští se ze sledování
7/3
Při předávání sportovního vybavení zavést Předávací protokol s podpisem
závodnic – úkol trvalý, vypouští se ze sledování
7/9
Doplnit k termínům VT SCM i místa konání – vypouští se ze sledování
8/4
Odevzdat nefunkční kombo s příslušenstvím na svaz, nesplněno, prověřit na
svazu možnost odevzdání – z. Drochytková
1/2
Důkladně kontrolovat jednotlivá čerpání sekce a případné nesrovnalosti
okamžitě řešit se svazem – úkol trvalý, vypouští se ze sledování
1/4
Projednat účast na MZ JR s příslušnými rozhodčími a informovat výbor sekce
– viz bod 1.
2/1
Zjistit přes svaz, zda bude na ME v Londýně šedý panel zřízen, nebude –
splněno
2/2
Po upřesnění nominací rozhodčích na MČR zpracovat nominační dopisy na
obě MČR a zažádat svaz o oficiální rozeslání do oddílů do 1.3.2016 –
splněno v termínu 10.3.2016
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 – z. Roubíčková
2/4
Zaslat pozvánku na školení a seminář do oddílů – splněno
2/5
Vydat konečný Seznam trenérů 2016 do 10.3.2016 – splněno částečně
2/8
Navrhnout text dopisu, odsouhlasit členkami výboru a odeslat prostřednictvím
svazu – splněno
1. Reprezentace
1.1
Seniorská
Smíšený pár Holubová, Cibulka účast na German Open 2016 v Bonnu obdržel nad
rámec rozpočtu příspěvek ve výši 15.000,- Kč, na soutěži však pouze 1 smíšený pár,
VS 70,500 bodů. Nebyla zaslána včas hodnotící zpráva (až 7.4.2016 na základě
výzvy), nyní je uložena na stránkách.
Pár Bernardová, Dufková, Skácalová účast na kvalifikaci OH 2016, TS 79,9827 – 10.
místo, VS 82,3333 – 9. místo, pár se kvalifikoval na OH
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Pro ME v Londýně odsouhlasena účast:
- páru Bernardová, Dufková, Skácalová
- sólo – pokud se vzdají Brenardová či Dufková, pak Skácalová
- trenéři Zídková, Miermont
- fyzioterapeutka Morávková
- rozhodčí Vidlařová, Ringlerová – každá za 50% úhrady
Mix duo Hlubová, Cibulka nesplnil nominační limit ani na MČR, přesto sekce SY
odsouhlasila účast (3:2, proti Drochytková, Zídková) na vlastní náklady.
Vybavení pro ME bude řešit repretrenérka Zídková.
Pro OH žádají závodnice Bernardová, Dufková jako trenéra Stephana Miermonta,
sekce odsouhlasila pro zdárný průběh na OH. Přesto považuje chování
reprezentantek za neetické vůči jejich dlouholeté trenérce Zídkové.
1.2
Juniorská
Účast na MZ ORCA CUP v Maďarsku, 19.-20.3.2016, tým 3. 133,644 (F 62,277, VS
71,367) – viz hodnocení na stránkách, splněn B limit.
Další účast na MZ v Bratislavě, 23.-24.4.2016, tým 3., 135,5856 (F 63,3523, VS
72,2333)
Sekce odsouhlasila účast týmu na MEJ v Rijece 20.-26.6.2016 a vzhledem k účasti
na dvou MZ, nepožaduje předvedení týmu na MČR v Praze.
3/1 Zjistit možnost účasti na MEJ za vlastní pro mistryně ČR, pokud by nesplnily
limit.
O:
Drochytková
T:
3.5.2016
Pokud na MČR JUN nesplní limit sólo ani duo a nebude odsouhlasena VV možnost
nominace mistryním za své, pak sekce navrhuje účast dua, případně i sóla z týmu,
sekce doporučuje řešit účast i v kombech.
Vybavení pro MEJ bude řešit se svazem hlavní trenérka N. Koubková.
Pro MEJ sekce odsouhlasila O. Cibulku jako 2. rozhodčího v poměru 4:2 (proti
Drochytková, Zídková).
1.3
Masters
Na ME Masters odsouhlasena účast komba Tesly – předvedl se na MČR SEN
v Olomouci a sóla Roubíčková a Hrubá – budou soutěžit na MČR Masters v Praze.
Bohužel jsme pozdě projevili zájem o vyslání rozhodčího na ME Masters, nutno pro
další včas řešit.
1.4
Starší žákyně
Závodnice SCM SŽ se zúčastní MZ ve Vídni 4.-5.6.2016 s týmovou sestavou. Sekce
odsouhlasila účast párů Muchová+Profousová (NepP), Provazová+Juránková (UnOl)
a Kostková+Křižanovavá (TjTá) za CZE.
Jde o kontrolní start před Mediterranean Cupem.
2. Návrh rozpočtu na uspořádání MEJ 2019
O uspořádání MEJ projevila zájem Praha (Vidlařová) a Brno (Suková). VV ČSPS
požaduje zpracování předběžného rozpočtu pro MŠMT.
Sekce odsouhlasila zpracování varianty pro Prahu i varianty pro Brno a předložení
VV k posouzení.
3/2
Zpracovat předběžný rozpočet za jednotlivá města.
O:
Vidlařová, Suková
T:
20.5.2016
3. Výběrové řízení na koordinátora SCM
Sekce odsouhlasila text pro vyhlášení výběrového řízení na koordinátora SCM pro
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další období, bude vyvěšeno na stránkách po odsouhlasení VV ČSP.
4. Školení trenérů
4.1
Školení trenérů III. tř.
1. části školení se zúčastnilo 30 účastníků a 6 rozhodčích/trenérů na přeškolení
v návaznosti na nová pravidla. 2. část se bude konat 3.-4.9.2016 v Brně.
4.2
Školení trenérů II. tř.
Vzhledem k tomu, že na školení trenérů II. tř. není vždy dostatečný počet uchazečů,
se sekce rozhodla v roce 2017 uskutečnit toto školení ve spolupráci s některou
akreditovanou školou, např. VOŠ ČUS, s.r.o. – nyní dělají pro plavce, možno
domluvit pro SY, sekce provede pouze figury JUN a technické prvky a obhajobu
závěrečné práce.
Další
možnosti
navrhla
A.
Roubíčková
–
kurz
na
FTVS
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-298.html
Přihlášky se přijímají prostřednictvím sportovních svazů, či spolků v ČR, který musí
potvrdit účast na základě dohody o spolupráci.
5. Informace z jednání VV ČSPS z 23.3.2016
1.

Kontrola zápisu 2/2016

8/01 – VV vyslechl informaci pí Novotné o jednání ohledně OP na Lipně. VV konstatuje, že
cenová nabídka zajištění bazénu je příliš vysoká, soutěže v synchro plavání a skocích
se neuskuteční. Závod v DP proběhne, i kdyby neměl být součástí OP. VV pověřuje pí
Novotnou dalším jednáním. Do konce dubna 2016 je třeba znát výši podpory od
ČOV, jinak není záruka, že se tato akce vůbec uskuteční.
25/02 – VV schvaluje návrh na podání žádostí o přidělení pořadatelství MEJ synchro plavání
a dálkového plavání, obě akce v roce 2019. V této souvislosti VV ukládá sekcím
synchro a DZP do května 2016 připravit návrhy na rozpočty těchto akcí.
4.

Výběrová řízení

VV projednal otázku výběrových řízení vedoucích trenérů pro další OH cyklus a ukládá v této
souvislosti jednotlivým sekcím:
40/03 – zajistit výběr hl. reprezentačního trenéra, trenéry st. a ml. juniorů, vedoucí trenéry
SCM plavání, reprezentačního trenéra a vedoucího SCM u DP a SY.
41/03 – zveřejnit informaci o těchto výběrových řízeních na webu ČSPS.
42/03 – VV schvaluje výběrové komise ve složení předseda ČSPS, místopředsedkyně ČSPS a
předsedové jednotlivých sekcí pro VŘ na reprezentační trenéry a předseda ČSPS a
dva členové příslušné sekce pro VŘ na trenéry SCM.
6.

Různé

52/03 – VV vyslechl informaci pí Drochytkové o účasti na MZ Orca Cup, kde si náš tým
vyplaval „B“ limit pro MEJ, dále o připravovaném zasedání sekce synchro, které se
uskuteční 10.4.2016 v Praze před Konferencí ČSPS a přípravě MČR seniorek a st.
žákyň.
6. Různé
- sekce odsouhlasila hostování Novákové Laury z SCPAP do NepP od 20.4. do
19.10.2016
- sekce odsouhlasila v poměru 4:3 (proti Drochytková, Zídková, Lungová) výjimku
pro závodnici TjTá Lenku Kostkovou pro start na MČR JUN 2016
- sekce odsouhlasila v poměru 4:3 (proti Drochytková, Zídková, Lungová) výjimku
pro závodnici UnOl Adélu Mlčochovou pro start na MČR JUN
- sekce vzala na vědomí hodnocení z jednotlivých VT – uloženo na stránkách
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-

sekce odsouhlasila termíny VT SCM na léto s upozorněním na vysoké čerpání za
1. Q 2016
sekce odsouhlasila A. Roubíčkovou jako zpravodajku i na fcb stránky ČSPS
na stránkách je potřeba doplnit výkonnostní třídy 2015 ve spolupráci s p.
Adamcem, z. Roubíčková
sekce řešila soutěž GRAND PRIX, která je uvedena v LEN kalendáři, její
uskutečnění je nejisté, v případě zrušení ponesou náklady Bernardová a Dufková
na základě zhodnocení prvního dne MČR sekce doporučuje při soutěži ve
figurách zajistit osobu na čtení čísel, současně upozorňuje na nekvalitní podvodní
reproduktor (chrčel)

Další jednání sekce se uskuteční při MČR v Praze 7.5.2016 a následně skypová
konference ve středu 8.6.2016 od 20.00 hod.

Zapsala: Drochytková
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