Zápis č. 3 z jednání sekce dne 10. 7. 2019
(konferenční hovor přes messenger)

Přítomny: Linda Flešková, Mirka Lungová, Monika Morawitzová, Tereza Ullmannová, Jana Vidlařová
Kontrola úkolů z minulého zápisu:
•
•

•

•

•

Aktualizovat seznamy rozhodčích a trenérů SY – z. Monika – úkol trvá, k dnešnímu datu
chybí seznamy od ŠikČB, POFM, NepP, UnOl, SYBř, SFP, TeBr
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,
nebylo splněno ze strany klubů na soutěžích Synchro Plzeň a na Summer Cup Olomouc
kontrola pouze kategorie Masters
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
Revize soutěžního řádu – z. Linda, Terka
o sekce SY se rozhodla přepracovat body 2.2 a 2.3 soutěžního řádu (právo startu
ročníků ve věkových kategoriích), který chce předložit ke schválení VH SY na jaře
2020
▪ jedná se hlavně o právo startu závodnic ve věku 14
let v kategorii juniorky
o v STD SY pro rok 2020 bude specifikováno v rozpisech mistrovských soutěží, musí být
upraveno i v rozpisech nemistrovských soutěží – z. pořádající kluby
Naplánovat 2 tréninkové zdokonalovací kempy pro kategorii MŽ a SŽ (závodnice + trenéři) - z.
Linda, Terka, úkol trvá
o Tréninkové kempy budou naplánovány v termínech září/říjen (nekolidovat s LEN
Clinic), jeden v Čechách, jeden na Moravě (města se upřesní dle poptávky bazénů)
o Zdokonalovací kemp bude pro závodnice a závodníky ročník narození 2007-2009
o Spolu s kempy proběhne i školení trenérů III. třídy – praktická část, teoretická část
proběhne samostatně pro všechny dříve
o Poptat v klubech zájem o školení trenérů III. třídy + zájem o zdokonalovací kempy – z.
Terka do 24.7.2019

Nově projednané body:
•

Heda Masters bude absolvovat FINA Advanced school v Kanadě, sekce SY se dohodla na
znovuzařazení Hedy Masters na FINA list.
o Schválen příspěvek na FINA school ve výši 5.000,- Kč

o

Oslovit další české absolventy FINA Advanced school, zda mají zájem o zapsání na
FINA list – z. Monika do 31.7.2019

•

Na soutěž Summer Cup v Olomouci vznikne nová disciplína:
o tým žákyně
předepsaná pravidla:
• čas 1:30 (+- 15 s)
• závodníci bez výkonnostních tříd
• právě 1 akrobatický prvek
• v sestavě bude zahrnuto (libovolně): šlapání,
výšlap, baletka, walkout + lze využít polohy a
přechody z figur žákyně A a B, kolečko, řada,
„obrázek“ v back layout position
• v sestavě nesmí být použito: vertical
position, veškeré twisty, veškeré spiny,
veškeré barracudy
• při použití zakázaných prvků bude penalizace
-5 bodů z celkového výsledku
▪ sekce SY se rozhodla zařadit tuto sestavu pro žákyně z důvodu rozvoje této
kategorie, ale ne na úkor techniky (v disciplíně týmy mladší žákyně zbytečně
složité polohy a přechody pro zvýšení hodnoty obtížnosti, ale bez zvládnuté
techniky)
o tým mladší žákyně – v této disciplíně budou soutěžit pouze závodníci s VT, sestava
může být doplněna o závodníky bez VT a to následovně:
• 4 závodníci – všichni mají VT
• 5 závodníků – 4 mají VT + 1 bez VT
• 6 závodníků – 4 mají VT + 2 bez VT
• 7 závodníků – 5 má VT + 2 bez VT
• 8 závodníků – 6 má VT + 2 bez VT

•

Na VH SY v březnu se řešilo uznání kvalifikace Trenér I. třídy – popsáno v Kvalifikačním řádu –
článek 2 – případně dotazy směřovat na Tomáše Břeně tomas.bren@czechswimming.cz
Sekce SY žádá hlavní koordinátorku SCM Ivetu Sukovou o zaslání přehledu čerpání středisek
402, 404 a 405 – z. Iveta Suková, Mirka do 31. 7. 2019
Sekce SY odsouhlasila vznik facebookové stránky a instagramového účtu pro české
synchronizované plavání – budou zde informace o konaných soutěžích, reporty ze soutěží –
princip jako má České plavání, zahrnuty všechny kategorie a všechny soutěže, správce
Monika Morawitzová
• Sekce SY odsouhlasila odměnu ve výši 1000Kč/měsíčně pro správce
od 1. 7. 2019
Na MČR MŽ a JUN budou v kategorii MŽ zařazeny volné sestavy páry (pouze I. a II. VT) a volné
sestavy týmy

•
•

•

Zapsala: Monika Morawitzová

V Praze dne 11.7.2019

