ZÁPIS č. 7 z jednání výboru sekce SY konaného
dne 18.11.2015 přes Skype
Přítomny:

Drochytková, Vidlařová, Zidková, Lungová, Koubková, Roubíčková,
Šmoldasová
Koubková Natálie – koordinátor SCM

Toto jednání se zabývalo pouze SCM.
V úvodu předsedkyně uvedla postavení SCM ve vztahu k juniorské reprezentaci:
- SCM se řídí metodikou MŠMT a je zřízeno pro podporu talentovaných sportovců,
a to především rozšiřováním dovedností na jednotlivých VT (baletní příprava,
kondice, technika, …)
- na základě ústní dohody s VV ČSPS jsou ze závodnic zařazených v SCM SY
jmenovány juniorské reprezentantky pro příslušné období
Na základě výše uvedeného navrhla koordinátorka SCM na jmenování juniorskými
reprezentantkami závodnice ze seznamu zařazených v SCM pro období 2015/2016
– viz příloha.
Jmenování je tzv. podmíněné, definitivně bude uzavřeno po MČR JUN 2016 dle
následujících ujednáních:
- definitivní zařazení do výběru RDJ bude provedeno na základě figur na MMH
2016, příp. zahraniční soutěži a hlavně z MČR JUN 2016 s dobrým bodovým
ohodnocením
- RDJ může být doplněno i závodnicemi roč. 2001, musí však soutěžit ve figurách
JUN
- je povolen střídavý start pro závodnice STŽ na MMH 2016 – mohou soutěžit i ve
figurách JUN
- závodnice mohou doložit svoji výkonnost i výsledky z mezinárodních soutěží,
kterých se zúčastní v roce 2016, nejpozději však před MČR JUN 2016
Na základě předloženého návrhu N. Koubkové bylo prodiskutováno vybavení
závodnic zařazených v SCM, RDJ a závodnic, které se zúčastní Mediterranean
Cupu s následujícími závěry:
- v návrhu na vybavení reprezentačních družstev ČSPS chybí pro potřeby synchra
¾ legíny a tílko
6/1
Nárokovat pořízení ¾ legín (dokoupení pro nové závodnice) a tílek pro RDJ.
O:
Drochytková
T:
na jednání VV ČSPS 26.11.2015
6/2
Požadovat zabezpečení stejných barevných vzorů u tréninkových plavek.
O:
Drochytková
T:
na jednání VV ČSPS 26.11.2015
6/3
Při předávání sportovního vybavení zavést Předávací protokol s podpisem
závodnic.
O:
N. Koubková
T:
průběžně
6/4
Sekce odsouhlasila zakoupení nového tabletu pro potřebu SCM s důrazem na
vhodnost do prostředí bazénu.
O:
N. Koubková
T:
nejpozději do 18.12.2015
6/5
V případě volných finančních prostředků SCM roku 2015 zakoupit trička, tílka,
případně další sportovní vybavení dle návrhu koordinátorky SCM.
O:
N. Koubková
T:
nejpozději do 18.12.2015
Dále byla nastavena pravidla pro zajištění a vyúčtování VT SCM, případně dalších
akcí v rámci SCM:
1

na základě Požadavku na zajištění akce požadovat vystavení a odeslání
objednávky (bazén, ubytování, stravování) svazem
- kopie faktur a jiných účetních dokladů předávat hospodářce sekce (přes mobil,
scanem)
- po ukončení VT vypsat Dohody o provedení práce příslušnými trenéry, a to ve
všech položkách a poslat kopii (přes mobil, scan) hospodářce sekce k
odsouhlasení
- vést přehled vyplacených odměn na jednotlivých VT v excelovské tabulce a
umístit ji na Dropbox
- bylo odsouhlasena odměna trenérkám, které se podílely na přípravě k
Mediterranean Cupu ve dnech 3.-8.7.2015 ve Strakonicích, ve výši 1.500,- Kč
6/6 Zaslat vyplněný formulář DPP s uvedením č.ú. na svaz (Tippmann).
O:
Koubková A., Koubková N.,
Šmoldasová, Navrátilová
T:
ihned
Na základě předloženého přehledu (N. Koubková) sekce odsouhlasila vyplacení
odměn pro L. Kryzerovou ve výši 5.000,- Kč a N. Koubkovou ve výši 9.400,- Kč za
uplynulé období s tím, že nejdříve předsedkyně prověří proplacení na svazu ve
vazbě na předané bianko DPP.
6/7
Po zjištění skutečnosti v proplacení předat informaci jmenovaným.
O:
Drochytková
T:
27.11.2015
Dále byl odsouhlasen předložený návrh (N. Koubková) termínů VT SCM v roce 2016
a návrh účastí na mezinárodních soutěžích.
6/8
Zaslat informaci o termínech VT SCM všem zařazeným závodnicím.
O:
N. Koubková
T:
ihned
6/9
Doplnit k termínům i místa konání:
O:
N. Koubková
T:
po odsouhlasení provozovateli
bazénů
Na závěr jednání požadovala A. Roubíčková vysvětlení k rozhodnutí L. Zídkové,
která z pozice reprezentační trenérky vyslovila nesouhlas se zamítnutím Žádosti o
výjimku závodnicím Tesly z VT SCM. Z jednotlivých názorů na předmětnou záležitost
se sekce sjednotila na tom, že bude rozhodovat společně na základě většinového
počtu hlasů.
Závěrem předsedkyně vyslovila návrh na další chod SCM od sezóny 2016/2017:
- provést výběrové řízení na koordinátora SCM v souladu s požadavky na
uchazeče
- splnit kritéria u navrhovaných závodnic na zařazení do SCM – I. nebo II. VT, start
na MČR v sólové nebo párové sestavě, výsledek testu
- zpracovat směrnici zabývající se reprezentací a SCM
6/10 Výše uvedené projednat na příštím jednání sekce a uložit úkoly vedoucí
k nastavení pravidel pro SCM a RDJ.
O:
Drochytková
T:
9.12.2015
-

Další jednání přes Skype se uskuteční 9.12.2015 ve 20.00 hod.
Zapsala: Drochytková
2

