Zápis č. 2 z jednání sekce SY dne 10. 5. 2019
Přítomny: Linda Flešková, Mirka Lungová, Monika Morawitzová, Tereza Ullmannová, Jana
Vidlařová
Za SEN reprezentaci: Libuše Zidková na část jednání
Alžběta Dufková na část jednání
•

Disciplinární řízení s reprezentantkou Alžbětou Dufkovou.

Na základě podnětu reprezentační trenérky Libuše Zidkové odeslaného předsedkyni
sekce dne 9.dubna 2019 bylo započato disciplinární řízení s členkou Českého svazu
plaveckých sportů a členkou reprezentačního výběru v seniorské kategorii pro rok 2019
Alžbětou Dufkovou. Důvodem bylo upozornění na provinění Alžběty Dufkové ve vztahu k
Českému svazu plaveckých sportů, vůči reprezentační trenérce Libuši Zidkové, výkonnému
výboru sekce SY, toho času místopředsedkyni sekce SY Janě Vidlařové a vůči kolegyni z
reprezentačního týmu Elišce Hodové v souladu s čl. 1 bodem 1.1 a 1.2.
Dne 4. dubna 2019 v průběhu soutěže Světového poháru FINA v řeckém
Alexandroupoli uveřejnila Alžběta Dufková na svém facebookovém profilu následující text:
“Nespravedlnosti se bohužel dějí i na poli domácím. Dnes jsem na Světovém poháru
technickým sólem vyplavala limit na mistrovství světa plaveckých sportů a mohla jsem přidat
i celkové 4. místo před Německem. Bohužel na základě pro mne nepochopitelného a
nespravedlivého rozhodnutí pravděpodobně reprezentační trenérky a předsedkyně sekce
jsem byla zařazena mimo soutěž a v oficiálních výsledcích jsem zmíněná sice se získanými
body, ale až na závěr všech závodnic. Snažně prosím tímto sekci SP osoby pozehnane, aby
podobným nesprávným rozhodnutím zamezili a veškeré snažení a hodiny strávené v bazénu
nešly vniveč. Děkuji a posíláme pozdravy z Řecka.”
To vše v okamžiku, kdy byla její reprezentační kolegyně Eliška Hodová po
zaplavaném technickém páru a technickém sóle odvezena do nemocnice k hospitalizaci. Na
místo dotazu na zdravotní stav Elišky a vyslovení soucitu či porozumění, což by odpovídalo
zásadám běžné společenské slušnosti a principům sportovního chování v souladu “fair
play”, využila této indispozice k prosazení vlastního zájmu a výsledku v soutěži k veřejnému
znevážení rozhodnutí reprezentační trenérky, rozhodnutí výkonného výboru sekce SY a
taktéž t.č. místopředsedkyně sekce SY a osočila je z “nespravedlivého rozhodnutí”.
Ve světové sérii mohou do bodovaného výsledku série zasáhnout pouze dvě
sestavy, účast třetího sóla byla povolena v rámci mezinárodní soutěže jako takové, avšak
bez možnosti zasáhnout bodovaným místem do světové série. Pokud tedy Alžběta Dufková
startovala, jednalo se o řádný start v rámci mezinárodního závodu, získaný bodový výsledek
však nebylo možné započítat do celkového bodového hodnocení státu v rámci světové
série.

V souladu s čl. 1 bodem 1.2 vyplývá, že Alžběta Dufková svým výše popsaným
jednáním, veřejně prostřednictvím aplikace Facebook
- znevážila jméno českého synchronizovaného plavání v průběhu mezinárodního
sportovního styku v zahraničí, současně se
- provinila proti pravidlům běžné slušnosti a zásadám chování „fair play“
Sekce SY projednala podnět reprezentační trenérky Libuše Zidkové a zahájila
disciplinární řízení s Alžbětou Dufkovou.
V souladu s disciplinárním řádem ČSPS, čl. 2 ukládá sekce SY Alžbětě Dufkové
napomenutí (bod 2.2).

•

•
•
•

Sekce SY vyhověla žádosti reprezentační trenérky Libuše Zidkové a souhlasí se
startem obou seniorských volných párů (Alžběta Dufková + Vendula Mazánková a
Eliška Hodová + Karolína Klusková + Aneta Mrázková) na Světové sérii FINA v
Barceloně. Sekce SY je seznámena také s nominacemi sólových sestav pro tuto
soutěž a vydala pokyn Libuši Zidkové.
▪ Úkol pro reprezentační trenérku: Oslovit Alžbětu Dufkovou a její
trenérský tým z Prahy s nominací technického sóla pro soutěž v
Barceloně - z. Libuše Zidková do 13.5.2019
Na základě žádosti Jany Vítkové ze dne 6. května 2019 sekce SY souhlasí se
startem Jany Vítkové na MČR Masters ve dvou různých kategoriích (duo a mix duo).
Na MČR SY 2019 v kategorii mladší žákyně a juniorky v Praze byla odsouhlasena
celková odměna pro Ondřeje Cibulku ve výši 4.000,- Kč.
Byla sestavena kritéria pro výběrové řízení na pozici reprezentačního trenéra
seniorského výběru (od srpna 2019):
▪ vzdělání: trenér SY II. třídy nebo III. třídy s praxí
minimálně 3 roky
▪ předložení životopisu včetně sportovní kariéry
(závodní/trenérské)
▪ angličtina slovem i písmem
▪ předložení projektu seniorské reprezentace od
srpna 2019 do OH 2024
▪ uchazeči se mohou hlásit do 30.6.2019

Kontrola úkolů z minulého zápisu:
•
•
•

•
•

Aktualizovat seznamy rozhodčích a trenérů SY – z. Monika - úkol trvá
Vypsat kritéria pro nového SEN reprezentačního trenéra - z. všichni do 26.4.2019 splněno
Napsat do klubů informaci s požadavkem kontroly sportovních prohlídek z IS u všech
kategorii včetně Masters počínaje soutěží Ostravský Delfínek dne 1. 5. 2019 – z.
Monika, nesplněno z důvodu pozdního odsouhlasení zápisu a pozdního odeslání do
klubů - změna na soutěž Synchro Plzeň 25.5.2019
Poptat v klubech zájemce o chief recordery, zvolit člena za klub pořádající soutěže v
ČR, zařídit proškolení, zkusit zajistit program na počítání výsledků pro všechny kluby
- z. Monika, Jana, úkol trvá
Naplánovat 2 tréninkové zdokonalovací kempy pro kategorii MŽ a SŽ (závodnice +
trenéři) - z. Linda, Terka, úkol trvá

Nové úkoly:
•

revize soutěžního řádu, body 2.2, 2.3 (kat. 13-15/15-18)

Další schůze bude v červnu v průběhu MEJ v Praze (přesný termín se dohodne před 14.6.2019)
Zapsala: Monika Morawitzová

v Praze dne 12. 5. 2019

Dodatek k zápisu z jednání sekce dne 10. 5. 2019
Úkol pro reprezentační trenérku: Oslovit Alžbětu Dufkovou a její trenérský tým z Prahy s
nominací technického sóla pro soutěž v Barceloně - z. Libuše Zidková do 13.5.2019
•

Splněno, dne 14. 5. 2019 předložena nominace reprezentačního trenéra pro soutěž
Světový pohár v Barceloně, sekce SY odsouhlasila následující nominace pro tuto
soutěž:
▪ Technické sólo (v tomto pořadí)
Alžběta Dufková
Eliška Hodová
Karolína Klusková
▪

Volné sólo (v tomto pořadí)
Alžběta Dufková
Eliška Hodová
Karolína Klusková

•

Volný pár
Alžběta Dufková + Vendula Mazánková
Eliška Hodová + Karolína Klusková + Aneta Mrázková

•

Technický pár
Eliška Hodová + Karolína Klusková + Aneta Mrázková

