ZÁPIS č. 2 z jednání výboru sekce SY konaného
dne 24.2.2016 přes Skype
Přítomny: Drochytková, Vidlařová, Lungová, Koubková, Roubíčková, Šmoldasová
Omluveny: Zídková
Kontrola zápisu č. 1
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
– z. Drochytková
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
7/1
Nárokovat pořízení ¾ legín (dokoupení pro nové závodnice) a tílek pro RDJ –
úkol se vypouští ze sledování
7/2
Požadovat zabezpečení stejných barevných vzorů u tréninkových plavek –
úkol trvá
7/3
Při předávání sportovního vybavení zavést Předávací protokol s podpisem
závodnic – úkol trvá
7/9
Doplnit k termínům VT SCM i místa konání – úkol trvá
7/10 Výše uvedené projednat na příštím jednání sekce a uložit úkoly vedoucí
k nastavení pravidel pro SCM a RDJ – viz bod 5.
8/4
Odevzdat nefunkční kombo s příslušenstvím na svaz – nesplněno, nový
termín do 15.3.2016
1/1
Informovat o uvedených skutečnostech v čerpání rozpočtu 2015 VV ČSP a
požadovat pro další účetní období nastavení pravidel pro zaúčtovávání
nákladů na jednotlivé sekce a VV ČSPS – splněno, odměny za metodiku
budou vyplaceny, rozdíl mezi příjmem z FINA a skutečnými náklady (8.075,Kč) přeúčtovány na NepP, stejně jako půjčovné vlajek = příjem rozpočtu 2016,
zbývající položky (trička pro CC a poštovné) ponechány, ale v roce 2016 bude
čerpání více kontrolováno a řešeno okamžitě
1/2
Důkladně kontrolovat jednotlivá čerpání sekce a případné nesrovnalosti
okamžitě řešit se svazem – úkol trvalý
1/3
Projednat navrhovanou změnu na jednání VV ČSPS – vzhledem
k neprojednávání rozpočtu na VV úkol trvá
1/4
Projednat účast na MZ JR s příslušnými rozhodčími a informovat výbor sekce
– viz bod 1.
1/5
Zaslat oddílům návrh nominace k odsouhlasení a případným návrhům na
změnu – splněno
1/6
Na základě odsouhlasených nominací zažádat sekretariát ČSPS o zaslání
nominačních dopisů do jednotlivých oddílů e-mailem – nesplněno, nový
termín 1.3.2016
1/7
Zaurgovat připomínky a pak vydat konečné VT 2015 – splněno
1/8
Zaslat přihlášku na předmětné školení M. Drochytkové – splněno
1. Rozhodčí
1.1
Mezinárodní soutěže
Na základě projednání (Roubíčková) s FINA rozhodčími sekce odsouhlasila účast na
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mezinárodních soutěžích následovně:
Králiková
Cibulka
Drochytková
Ringlerová
Vidlařová
Vostárková
Gregr
Kožená
Masters
Peterková
Roubíčková

Ivona
Ondřej
Marta
Anna
Jana
Kateřina
Adriana
Renata
Heda
Monika
Anna

A
B
B
B
B
B
G
G
G
G
G

kvalifikace OH
MSJ
MEJ
ME
ME
/
/
Orka Cup
/
MZ JR – SK
Mediterranean Cup

R. Kožená má také zájem zúčastnit se ME jako rozhodčí šedého panelu.
2/1
Zjistit přes svaz, zda bude na MS v Londýně šedý panel zřízen.
O:
Drochytková
T:
ihned
1.2
Mistrovství ČR
Vzhledem k předpokládanému začátku ME v Londýně již 7.5.2016 se MČR nemůže
zúčastnit I. Králíková, J. Vidlařová, A. Ringlerová a L. Zídková.
2/2
Po upřesnění nominací rozhodčích na MČR zpracovat nominační dopisy na
obě MČR a zažádat svaz o oficiální rozeslání do oddílů.
O:
A. Koubková
T:
1.3.2016
1.3
Seznamy rozhodčích 2016
Vzhledem k tomu, že oddíly SnKV, ŠikČB a SlPl neprovedly aktualizace svých
rozhodčích, není seznam stále uzavřen.
V případě, že oddíly neprovedou aktualizaci, nebude jejich oddíl připuštěn na soutěž
MHC a PA 2016.
2/3
Oslovit výše uvedené oddíly k provedení aktualizace a vydat konečný Seznam
rozhodčích 2016.
O:
A. Koubková
T:
10.3.2016
2. Trenéři
2.1
Školení trenérů III. tř.
Na školení je přihlášeno 30 účastníků a 5 rozhodčích na přeškolení v návaznosti na
nová pravidla.
2/4
Zaslat pozvánku do oddílů.
O:
Drochytková
T:
4.3.2016
2.2
Seznamy trenérů 2016
Termín aktualizace byl stanoven do 25.2.2016, nutno opět zaurgovat a uzavřít.
2/5
Vydat konečný Seznam trenérů 2016.
O:
M. Šmoldasová
T:
10.3.2016
2.3
Školení trenérů II. tř.
Vzhledem k tomu, že na školení trenérů II. tř. není vždy dostatečný počet uchazečů,
se sekce zabývala návrhem I. Sukové využít možností vysokých škol, které nabízejí
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programy pro získání této kvalifikace s tím, že po absolvování příslušného programu
by obhajoba závěrečné práce probíhala před komisí SY.
2/6
Zjistit nabídky VŠ v Praze, Brně, Olomouci.
O:
členky výboru
T:
10.4.2016
3. Rozpory v členské základně
Při zpracování podkladů pro dotaci z výtěžku loterií svaz zjistil nesrovnalosti v počtu
registrovaných závodnic a startujících závodnic alespoň na jedné soutěži v roce 2015
(počet registrovaných byl nižší než počet startujících).
Problém výbor vidí hlavně u závodnic do 10ti let, které nemají vystavenou průkazku.
Pro soutěže žákyní A+B oddíly předloží pořadateli vždy výpis ze svazové registrace
pro příslušný rok těchto závodnic, poprvé na PA 2016.
2/7
Prověřit možnost získání kompletního seznamu závodnic mladších 10ti let ze
svazu.
O:
Drochytková
T:
10.3.2016
U ostatních věkových kategorií je pořadatel povinen kontrolovat průkazky
přihlášených závodnic do doby, než bude v provozu on-line přihlašování.
4. Informace z LEN technické komise
I. Králíková předala výboru následující informace:
- MES Londýn 2016
Není finále pro všechny technické sestavy, mix duet volná a Combo - neplave se
finále, tj. semifinále je přímo už finále.
Finále (napřed je semifinále) pro volné sólo, duet a tým.
Musíme se střídat se skoky do vody, proto některé disciplíny neplavou semifinále.
Všude budou předplavkyně, jen u mixu se zatím neví.
- MEJ
2017 - Bělehrad, Srbsko
2018 - Tampere, Finsko
- MES 2018 bude v Glasgow, ale protože je tam jen nízký bazén, budou synchro a
skoky v Edinburgu
- Školení LEN 2016 bude v Paříži, listopad 2016
- LEN a FINA Masters - odsouhlaseny pouze ženské týmy
- přišla nová FINA pravidla na federaci
5. SCM
Výbor sekce obdržel hodnocení II. VT v Brandýse (28.1.-2.2.), je uloženo na
stránkách.
Činnost v SCM ukončily Hodová, Mrázková, Fendrychová a Žďárská z TeBr a
Deáková (MedKl).
Nyní účast na ORCA CUPu v Maďarsku, 19.-20.3.2016.
Plánuje se ještě účast na MZ v Bratislavě, 23.-24.4.2016.
Na těchto soutěžích bude plněn nominační limit pro MEJ.
Sekce žádá předvedení repre juniorské týmové sestavy po ukončení MČR v Praze
(2. den před vyhlášením výsledků).
Nejpozději do konce května vyhlásí sekce výběrové řízení na koordinátora SCM pro
další období, uzavření přihlášek pak do 30.6.2016, výběr v červenci 2016.
V návaznosti na projednání přestupku Hodové a Mrázkové sekce odsouhlasila
zaslání písemného napomenutí.
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2/8 Navrhnout text dopisu, odsouhlasit členkami výboru a odeslat prostřednictvím
svazu.
O:
Drochytková
T:
10.3.2016
6. Informace z jednání VV ČSPS z 16.2.2016
1.

Kontrola zápisu 1/2016

75/04 - Inventura ČSPS – VV projednal inventuru svazového materiálu s těmito závěry:
-

ukládá p. Tippmannovi připravit přehled nepoužitelného materiálu

176/09 - webové stránky ČSPS – VV bere na vědomí, že nová registrace a statistika je
spuštěna, správcem těchto stránek je p. Bažil. Bohužel s množstvím chyb. VV ukládá p.
Adamcovi, po připomínkách členů VV, připravit přehled a požadavky co je nutné
zadat k přípravě mimo možnosti ČSPS.
191/09 - vyplácení cestovních náhrad ve svazu – VV bere na vědomí stanovisko KRK, že
předložený formulář na výplatu cestovného je platný pro osoby, které nejsou
zaměstnanci svazu, tzn. rozhodčích, členů VV a sekcí – jedná se o příspěvek na akci.
Osoby s vlastním IČO budou propláceny faktury, pro zaměstnance budou stále platit
cestovní příkazy.
1/01 - rozpočet ČSPS v tabulkové podobě bude připraven po definitivní informaci o
rozpočtu začátkem března. Rozpočet bude následně rozeslán všem členům VV a
předsedovi KRK.
2.

Rozpočet ČSPS 2016

VV projednal ekonomické otázky ČSPS a po diskuzi následně rozhodl:
19/02 - VV schvaluje rozeslání dotací z loterijních prostředků ve variantě 400 Kč registrace
+ 400 Kč soutěže.
3.

Stanovy ČSPS

VV projednal jednotlivé připomínky n návrhu Stanov ČSPS a následně po diskuzi rozhodl:
21/02 - ponechat v návrhu 30ti denní lhůtu pro rozeslání pozvánek na Konferenci ČSPS
22/02 - bere na vědomí drobné úpravy a připomínky, které zpracovala M.Drochytková a
doporučuje tyto úpravy akceptovat.
23/02 - VV schvaluje rozeslání návrhu Stanov předsedům jednotlivých krajských komisí,
oddílům, po konzultaci s právníkem s tím, že bude stanoven termín pro připomínky do
29.2.2016. VV bere na vědomí, že rozeslání zajistí p. Ryška.
4.

Různé

25/02 - VV bere na vědomí provedení posunu ve významných akcích ČOV na období 2017 –
2019. ČSPS požádal o posun MEJ DP na rok 2019 a bere na vědomí návrh sekce
synchronizovaného plavání na uspořádání MEJ SY v roce 2019 (Praha nebo Brno). V této
souvislosti VV ukládá p. Novotnému vyžádat si od LEN ekonomické podmínky této
případné kandidatury.
30/02 - VV bere na vědomí informaci p. Ryšky k uzavření smlouvy s ČT o přenosech ze
soutěží ČSPS v roce 2016 i jeho snaze zajistit sponzorské krytí nákladů těchto přenosů.
35/02 - VV bere na vědomí informaci pí Drochytkové z jednání sekce synchro plavání, kde
byly schváleny důležité materiály jako např. rozpočet sekce na rok 2016, nominace
rozhodčích na vrcholné soutěže a všechny MČR, školení trenérů III. Tř. v roce 2016 apod.
36/02 - VV ukládá p. Tippmannovi dořešit s pí Drochytkovou otázku vybavení závodnic na
kvalifikaci pro OH v Rio de Janeiro, která se uskuteční v březnu 2016.
7. Různé
- sekce odsouhlasila účastnický poplatek na jednotlivá MČR pro zahraniční
účastníky ve výši 850,- Kč/záv. a 450,- Kč/záv pouze kombo
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-

-

-

sekce odsouhlasila v poměru 4:3 (proti Drochytková, Zídková, Lungová) účast
mužského týmu na MČR Masters
sekce odsouhlasila v poměru 4:3 (proti Drochytková, Zídková, Lungová) účast D.
Klapilové (UnOl) na ORCA CUPu za juniorskou reprezentaci (nemá statut
juniorské reprezentantky), druhý pár z Olomouce musí startovat pod hlavičkou
oddílu
sekce stanovila, že za juniorskou či seniorskou reprezentaci se bude na
mezinárodní soutěže přihlašovat přes svaz (Novotný), ostatní závodnice si budou
oddíly přihlašovat samy
na základě info z LEN bude sekce žádat o pořadatelství MEJ pro rok 2019
správu www stránek Synchronizovaného plavání bude provádět A. Roubíčková,
oddíly nechť veškeré články, výsledky, fotky, apod. posílaly na její e-mail
byl odsouhlasen nákup tabletu pro repre duo ve výši 7.200,- Kč
odsouhlasena odměna O. Cibulkovi za zpracování výsledků při MČR ve výši
1.000,- Kč/půlden
vyzýváme zájemce o stavbu opičí dráhy při PA, aby se obrátili na pořadatele
soutěže
Valná hromada sekce SY se uskuteční na Strahově v neděli 10.4.2016 od
11.30 hod před Konferencí ČSPS od 14.00 hod. Žádáme oddíly TeBr, SCPAP,
MedKl, aby navrhly delegáty na Konferenci.

Příští jednání výboru sekce se uskuteční v neděli 10.4.2016 v 9.30 hod v PrazeStrahov.
V případě nutnosti proběhne před tím jednání přes Skype.
Zapsala: Drochytková
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