ZÁPIS č. 1 z jednání výboru sekce SY konaného dne 23.1. v Brně
Přítomny: Drochytková, Vidlařová, Zidková, Lungová, Koubková
Omluveny: Roubíčková, Šmoldasová
Kontrola zápisu č. 8
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, volby do LEN se uskuteční v květnu 2016, I. Králíková mandát
ještě 3 roky, nedoporučuje se do této doby řešit jinou nominaci
5/6
Na základě obdržených podkladů aktualizovat seznamy rozhodčích – splněno
6/6
Vytvořit pracovní skupinu a zpracovat návrh na udělování VT mladších žákyní
– úkol trvá
7/1
Nárokovat pořízení ¾ legín (dokoupení pro nové závodnice) a tílek pro RDJ –
úkol trvá
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
7/4
Sekce odsouhlasila zakoupení nového tabletu pro potřebu SCM s důrazem na
vhodnost do prostředí bazénu – splněno
7/6
Zaslat vyplněný formulář DPP s uvedením č.ú. na svaz, chyběl za
Navrátilovou, TeBr, nový termín do 16.12.2015 – nesplněno, vzhledem
k ukončení účtování roku 2015 již nebude proplaceno, úkol se vypouští
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 – úkol trvá
8/1
Oslovit a požádat zástupce NepP, zda organizačně zaštítí – splněno
8/2
Odeslat do oddílů jako první verzi STD pro info – splněno
8/3
Zaslat konečnou verzi k tisku na svaz včetně rozdělovníku a zažádat o
vytištění a rozeslání do oddílů – splněno
8/4
Odevzdat nefunkční kombo s příslušenstvím na svaz – nesplněno, nový
termín do 15.2.2016
8/5
Zakoupit aparaturu pro SCM z finančních prostředků SCM 2015 – splněno
8/6
Předat ekonomické podklady k VT Brandýs, 3.-6.4.2015, hodnocení za VT o
prázdninách a doplnit přehled o předaném sportovním materiálu – splněno
8/7
Zajistit (Tippmann) doplacení odměny koordinátorovi – splněno
1. Čerpání rozpočtu 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
1.1 Rozpočet 2015
Z předaného přehledu k 31.12.2015 výbor konstatuje následující nepřesnosti:
- nebyly vyplaceny odměny za práci na metodice pro MŽ L. Fafejtové (2.000,- Kč)
a J. Vidlařové (800,- Kč), přestože podklady na svaz byly včas zaslány
- stále uvedena položka za trička pro závodnice na Comen Cup ve výši 7.449,- Kč
– dle přehledu vybavení reprezentačních družstev mělo být nákladem svazu
- zaúčtovány náklady za letenky na World Trophy mix dua ve výši 54.487,- Kč –
mělo být hrazeno z FINA, případný nedoplatek přefakturován na NepP
- zaúčtovány náklady za zapůjčení vlajek a hymny ve výši 2.635,- Kč, jedná se o
náklady NepP – mělo být přeúčtováno na NepP
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zaúčtováno poštovné před MS s francouzskou trenérkou ve výši 1.698,- Kč –
mělo být přeúčtováno na Teslu
1/1
Informovat o uvedených skutečnostech VV ČSP a požadovat pro další účetní
období nastavení pravidel pro zaúčtovávání nákladů na jednotlivé sekce a VV
ČSPS.
O:
Drochytková
T:
16.2.2016
1/2
Důkladně kontrolovat jednotlivá čerpání sekce a případné nesrovnalosti
okamžitě řešit se svazem.
O:
Lungová
T:
průběžně
Současně výbor konstatuje, že neodsouhlasil požadavek NepP proplatit fakturu za
přípravu mix dua před MS v Kazani a Trophy v Číně – rozpočet byl v té době již
vyčerpaný z důvodu naúčtování výše uvedených položek.
1.2 Rozpočet 2016
VV ČSPS schválil první verzi rozpočtu pro rok 2016. Vzhledem k tomu, že
odsouhlasil i navýšení pořadatelům NepP, přestože sekce s tímto nevyjádřila souhlas
(viz zápis č. 8, úkol 6/1), je nutné požádat o úpravu následovně:
- položku Nemistrovské soutěže ponížit na 65.000,- Kč
- vytvořit položku MZ Bonn – mix duo s částkou 15.000,- Kč, což výbor sekce
odsouhlasil v poměru 4:3 per rollam začátkem ledna
1/3
Projednat navrhovanou změnu na jednání VV ČSPS.
O:
Drochytková
T:
16.2.2016
-

2. Nominace rozhodčích na vrcholné soutěže
Komise rozhodčích předložila návrh nominace rozhodčích na vrcholné mezinárodní
soutěže na základě přehledu účastí jednotlivých FINA rozhodčích.
Po diskusi byla odsouhlasena následná nominace:
- kvalifikace OH
Ivona Králíková, FINA A
- ME
Jana Vidlařová, Anna Ringlerová, obě FINA B
- MEJ
Marta Drochytková, FINA B
- MSJ
Ondřej Cibulka, FINA B
- Mediterranean Cup Anna Roubíčková, FINA G
- MZ JR (2)
Kožená R., Masters H., Peterková M., všechny FINA G
1/4
Projednat účast na MZ JR s příslušnými rozhodčími a informovat výbor sekce.
O:
Komise rozhodčích
T:
15.2.2016
Dle rozhodnutí VV ČSPS všichni rozhodčí hradí 15% z celkových nákladů, v případě
rozhodčích na ME je hrazen pouze jeden rozhodčí.
3. Nominace rozhodčích na MČR 2016
Komise rozhodčích předložila návrh nominace rozhodčích na jednotlivá MČR. Při
diskusi bylo konstatováno, že je potřeba vycházet ze seznamu rozhodčích
uvedených na stránkách ČSPS a aktualizovaného přehledu z jednotlivých oddílů, při
zachování počtu minimálně po 5 rozhodčích z KomBr, NepP, UnOl a TeBr. Potřebný
počet ve výši cca 32 rozhodčích pro každé MČR bude doplněn o rozhodčí I. a II. tř.,
ve výjimečných případech o rozhodčí III. tř.
Na základě zpráv hl. rozhodčích z minulých let nebudou letos nominovány rozhodčí
J. Šimsová, S. Zdeňková a V. Jelínková.
1/5
Zaslat oddílům návrh nominace k odsouhlasení a případným návrhům na
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změnu.

1/6

O:
Komise rozhodčích
T:
31.1.2016
Na základě odsouhlasených nominací zažádat sekretariát ČSPS o zaslání
nominačních dopisů do jednotlivých oddílů e- mailem.
O:
Komise rozhodčích
T:
15.2.2016

4. Návrh na vyloučení Hodové a Mrázkové z juniorského repre týmu
Na základě mailu koordinátorky N. Koubkové, kterým se rozhodla o vyřazení
závodnic Mrázkové a Hodové z juniorského týmu na základě neúčasti na VT SCM ve
dnech 2.-5.1.2016 bez žádné omluvy, což považuje za vážný kázeňský a morální
přestupek, projednal výbor sekce provinění těchto závodnic v souladu
s Disciplinárním řádem ČSPS s těmito závěry:
- při ukládání trestů je nutno vycházet z ustanovení Disciplinárního řádu ČSPS,
dle článku B, odst. 5
- výbor hlasoval o napomenutí závodnicím
- do MEJ zbývá dle plánu ještě víc jak 6 VT na společnou přípravu, což je
dostatečný prostor na společnou přípravu s ohledem na to, že závodnice
týmovou sestavu již plavaly v minulém roce
- závodnice se však musí zúčastnit všech VT v celém rozsahu
- koordinátorka může zvážit jejich nenastoupení na jeden kvalifikační závod
(Maďarsko, Slovensko)
- odpovědná trenérka za závodnice z TeBr je Iveta Suková, e-mail
sukova@yvyny.cz, která bude také dojíždět na VT SCM
5. Požadavky O. Cibulky
Sekce obdržela v uplynulých dnech několik přípisů od reprezentanta O. Cibulky,
které projednala s těmito závěry:
- pro další období bude sekce komunikovat pouze s vedoucím jeho realizačního
týmu, kterého si mix duo určí
- účast na MZ Bonn byla mix duu odsouhlasena s finanční podporou ve výši 15
tis. Kč v poměru 4:3 per rollam
- k předložené úpravě Projektu mix dua žádá o informaci finančního
zabezpečení na soutěži Swiss Open a plánovaných VT
- o návrhu na přehodnocení limitů sekce hlasovala a návrh zamítla s tím, že
limity sekce projednávala při zpracování STD pro rok 2016 a ani členky výboru
z NepP tyto nerozporovaly.
- veškeré informace o mezinárodních soutěžích jsou zasílány na kontaktní
osobu a výbor sekce SY
- výbor sekce žádá vysvětlení k požadavku projednání startu mužů při MČR
v kategorii Masters. Dle STD 2016 je uvedeno, že v každé sestavě může
startovat 50% mužů, v sólové sestavě mohou startovat i muži a tudíž o
žádnou diskriminaci nejde
6. Přehled VT 2015 a Seznamy trenérů a rozhodčích
M. Šmoldasová zaslala do oddílů ke kontrole VT 2015 s termínem pro připomínky do
22.1.2016.
1/7
Zaurgovat připomínky a pak vydat konečné VT 2015.
O:
M. Šmoldasová
T:
do 15.2.2016
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Výbor sekce žádá komisi o provedení kontroly také Seznamu trenérů do konce února
2016 z předaného přehledu ve stejném režimu jako rozhodčí a ve vazbě na
aktualizaci členské základny.
7. Školení trenérů III. tř.
NepP i UnOl odmítli pořádat školení trenérů III. tř.
Školení se proto uskuteční v Brně, 1. část 2.-3.4.2016, 2. část 3.-4.9.2016. Garantem
školení je M. Drochytková a L. Zídková.
1/8
Zaslat přihlášku na předmětné školení M. Drochytkové.
O:
všechny oddíly
T:
15.2.2016
Sekce odsouhlasila, že závodnice Bernardová a Dufková se v případně zájmu
zúčastní pouze závěrečných testů pro získání Osvědčení trenéra III. tř.
8. Informace z jednání VV ČSPS z 13.1.2016
1.

Kontrola zápisu 12/2015

176/09 - webové stránky ČSPS – VV bere na vědomí, že registrace je připravena, VV v této
souvislosti rozhodl:

2.

1/01
2/01
3/01
4/01

7/01
3.

- Zadání data lékařské prohlídky do registrace bude spuštěno k 31.1.2016.
- Kompletní spuštění Statistiky a Registrace bude k 31.1.2016.
- VV potvrzuje, že platnost lékařské prohlídky je 12 měsíců.
Rozpočet ČSPS 2016

- VV schvaluje rozpočet ČSPS s tím, že pověřuje p. Ryšku zpracovat tento rozpočet
v tabulkové podobě, která bude následně rozeslána všem členům VV a předs. KRK.
- VV schvaluje rozeslání části loterijních prostředků ČOV v únoru 2016.
- VV schvaluje rozeslání zálohových částek z prostředků SpS na základě Rozhodnutí
VV ČSPS v únoru 2016.
- VV schválil úhradu účasti z prostředků VV na kvalifikaci synchro v Rio de Janeiro v
březnu v počtu 2 závodnice, trenér a rozhodčí. VV ukládá sekci synchro plavání
předložit VV informaci, kdo bude hradit zbývající účastníky kvalifikace.
- VV ukládá p. Novotnému nezajišťovat žádné akce, které nebudou schváleny VV a
nebude předem jasně určeno, kdo tuto akci hradí.
Stanovy ČSPS

VV projednal předložený písemný návrh nových Stanov ČSPS, které budou po schválení VV
předloženy k diskuzi jednotlivým klubům / oddílům k diskuzi a následně ke schválení
Konferencí ČSPS, která se uskuteční 10.4.2016 v Praze.
4.

Různé

17/01 - VV schvaluje účast členů technických komisí LEN na zasedání jednotlivých komisí –
H.Novotná (Řím - leden 2016), I.Králíková (Rijeka - únor 2016) a J.Novotný (Rijeka –
únor 2016)
Další jednání VV se uskuteční 16.2.2016.
9. Různé
- návrh (Vidlařová) uspořádat LEN kliniku v roce 2016, učinit dotaz (Drochytková)
na svazu – VV ČSPS nabízí možnost uspořádání MEJ, sekce souhlasí, jako
garant se přihlásila J. Vidlařová, nutno opět projednat na svazu (M. Drochytková)
- úkol trvá
- kdo má zájem o správu www stránek Synchronizovaného plavání, nechť se
přihlásí do 15.2.2016 předsedkyni sekce – nyní jsou stránky v přestavbě, od
konce ledna by měly být plně funkční, odměna 5.000,- Kč za rok
- STD pro rok 2016 v tištěné podobě oddíly obdržely v prvním lednovém týdnu
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ve vydaných STD pro rok 2016 si upravte v Adresáři oddílů u SCPAP e-mail na
iva.kabrtka@centrum.cz a v Adresáři členů sekce SY u předsedkyně e-mail na
synchro@kometaplavani.cz
- pro potřeba SCM bylo zakoupeno:
1) tablet
- 10 409,00
2) aparatura
- 17 339,00
3) podvodní reproduktor - 14 606,00
Koordinátorka SCM musí ve spolupráci se svazem zajistit označení nově
pořízených předmětů a vrátit nefunkční aparaturu a podvodní reproduktor na
svaz k odpisu (tablet již vrácen).
- byly diskutovány i závazky mezi stranami dle Reprezentační smlouvy a jejich
plnění a výbor sekce opět konstatoval, že jsou neustálé problémy s vybavením
reprezentantů SY na počátku reprezentačního období i v průběhu platnosti.
Smlouva je datována od 1.1.2016 do 31.8.2016. Na jednání VV předsedkyně
opět otevře k řešení.
-

Zapsala: Drochytková
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