Zápis č. 6 z jednání sekce SY ze dne 7.9.2019
Přítomny: Linda Flešková, Mirka Lungová, Monika Morawitzová, Tereza Ullmannová, Jana Vidlařová
Iveta Suková na část jednání
Platné úkoly:
• Aktualizovat seznamy rozhodčích a trenérů SY – z. Monika – úkol trvá, k dnešnímu datu chybí
seznamy od ŠikČB, SYBř – pokud nebude zasláno do konce měsíce září 2019 nebudou
rozhodčí evidováni – znovu oslovit jinak než emailem, zkontrolovat správnou emailovou
adresu v STD – z. Monika – splněno
• 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
▪ FINA chief recorder – jaká je možnost proškolení a postup zapsání na FINA list
– z. Jana
• 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
• Aktualizace VT pro rok 2019 – z. Linda, Terka průběžně
• Sekce SY požaduje úpravu synchro části webové stránky czechswimming.cz – vytvořit záložku
„dokumenty“, kde budou vloženy potřebné dokumenty pro synchro – STD, formuláře pro
sestavy, pravidla, řády, metodika MŽ, tabulka VT – oslovit p. Adamce na úpravu stránek – z.
Monika
• do konce září předloží jednotlivé členky sekce SY svůj návrh činnosti na toto volební období,
z těchto návrhů bude vytvořen jednotný program, který bude předložen ke schválení VH – z.
všechny členky sekce
Školení trenérů III. třídy
- zodpovědné osoby: Linda Flešková a Tereza Ullmannová
- na školení se přihlásilo celkem 72 osob, budou vystaveny zálohové faktury každému klubu,
NepP si přeje zaplatit celou částku převodem (v případě storna bude vráceno 50% celkové ceny
školení – platí i pro zdokonalovací kempy)
- je třeba oslovit školitele na jednotlivé části – z. Terka, Linda
- každý školitel zadá sadu otázek do závěrečného testu
- zajistit formuláře (třídní kniha, osvědčení) – z. Jana, Linda
- praktická část spolu se zdokonalovacími kempy – přednášející Marina Krikunova
- absolventi školení obdrží prezentace od přednášejících v elektronické podobě po skončení
teoretické části školení

Zdokonalovací kempy
- zodpovědné osoby: Linda Flešková a Tereza Ullmannová
- přihlásilo se celkem 103 dětí a 25 trenérů jako doprovod, budou vystaveny zálohové faktury
každému klubu, NepP bude platit celou částku převodem
- hlavní trenérkou Marina Krikunova
- je nutné, aby každé dítě mělo s sebou destičku, a rukávky – bude upřesněno v pokynech
- bude docházet ke kontrole registrací (platí i pro školení trenérů III.třídy) – lze zaslat výpis z IS
dopředu zodpovědným osobám
- vyptat intolerance na jídlo – z. Linda, Terka
•

během týdne mezi zdokonalovacími kempy bude Marina Krikunova využita pro potřeby
seniorské reprezentace – reprezentační trenérka domluví se svými asistenty využití, sekce
SY dohodne s reprezentační trenérkou finanční stránku tohoto týdne – z. Libuše Zídková,
Mirka

Projekt PRoTON
- sekce SY dostala podnět od Anety Koubkové, resp. Romana Havrlanta, k vyjádření se
k projektu, zda ponechat stávající členky (Hodová, Mazánková, Mrázková), nominovat
někoho dalšího či odebrat některou ze stávajících členek. Termín k vyjádření byl do
20.8.2019, poté vše zpracovával p. Havrlant a nechal přednést na VV dne 26.8.2019.
Všechny členky sekce SY odsouhlasily ponechání stávajícího stavu (žádná ze sportovkyň
neukončila činnost, aby musela být vyřazena z projektu) a většina odsouhlasila nominaci
Karolíny Kluskové jako další členky projektu. Mirka Lungová navrhla nominaci Kluskové +
Alex Lucie Hrazdirové jako její partnerky v párové sestavě. Na VV byla přednesena
nominace obou závodnic, avšak VV schválil přidání Karolíny Kluskové. Sekce SY také zvažuje
přesunutí zodpovědnosti za synchro část projektu PRoTON na jinou osobu, než je Aneta
Koubková, pro lepší přehled o závodnicích. Sekce SY navrhla a oslovila na tento post Libuši
Zídkovou jakožto reprezentačního trenéra.
MEJ 2019
- předložený schodek ve výši 800 tis Kč byl akceptovaný VV. Zveřejněná částka z MČR MŽ a
JUN není výnos, ale nevyčerpaná částka z rozpočtu. Běžnou praxí bývá, že jedna část
rozpočtu, která zůstane nevyčerpaná (MČR MŽ a JUN) se přesune na jinou část rozpočtu,
která se dostává do mínusu (MČR SŽ a SEN; MEJ), Veškeré účetnictví včetně dokladů je
k nahlédnutí u p. Kmuníčka na Strahově, emailem se zasílat nebude. Jana Vidlařová se
vzdala odměny 50.000 Kč, která vyplývá z návrhu VV na odměnu za práci ve VV (celkem
60.000Kč hrubého ročně) pro snížení rozdílu. Reakce OV na čerpání byla odeslaná emailem
od p. Ptákové. Za prodej upomínkových předmětů se vybralo 15 tis Kč, tato částka bude
také použita na snížení rozdílu.
Rozdělení financí SCM/ JUN repre
- překlep v rozdělení peněz v roce 2018 mezi malé sestavy – Mazánková dostala 80 tis Kč na
přípravu technického sóla ne MEJ 2018, Hodová + Mrázková 120 tisíc Kč (nikoliv 160 tisíc
Kč) na přípravu volného sóla a obou párových sestav na MEJ 2018.
- v projektu JUN reprezentace 2019 je napsáno, že veškeré rozdělování peněz řeší
koordinátor SCM a předává ke schválení sekci SY. Ke správnému postupu nedošlo, nebylo
schváleno sekcí SY, veškeré domluvy trenérů probíhaly ústně a nikdy nebyl sepsán závěr
písemně a následně předán sekci. Sekce žádá klub TJ Tesla Brno o navrácení částky 20 tisíc
Kč do rozpočtu JUN reprezentace – z. Mirka. Na následující sezonu se přesně stanoví klíč
k rozdělení financí z rozpočtu – z. osoba zodpovědná za JUN rozpočet se schválením sekce

Sportovní kalendář 2020
- leden 2020 – MMH
- březen 2020 – MHC + PA – potvrzený termín 21.3.2020
- duben+květen 2020 MČR – TeBr projevila zájem o pořádání MČR SŽ a SEN – navrhovaný
termín 4.-5.4.2020
- květen 2020 – Ostravský delfínek, Perníkové srdce, Synchro Plzeň
- červen 2020 – Pohár Olomouce, MČR Masters?
- listopad 2020 – Táborský pohár
- prosinec 2020 – Vánoční cena Prahy – potvrzený termín 4. – 6. 12. 2020
• sekce SY vyzývá kluby, aby se přihlásili o pořádání soutěží a upřesnili datum konání soutěže
do 30.9.2019 emailem na sekci SY (synchro@czechswimming.cz)
Ostatní:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sekce SY děkuje Ivetě Sukové, Libuši Zídkové, Soni Bernardové, Natálií Cibulkové, Lucii
Cízlerové, Anetě Koubkové, Lindě Flešková, Eleně Markoch, Veronice Mikulcové, Monice
Morawitzové a Ivaně Svobodové za přípravu reprezentantek na vrcholné soutěže.
Na schůzi VV dne 26.8.2019 byla schválena Libuše Zídková jako seniorská reprezentační
trenérka, byla s ní uzavřena smlouva do 31.8.2020 a byla jí přidělena odměna ve výši 4 000
Kč hrubého/měsíčně
Sekce SY žádá o předložení projektů SEN a JUN/SCM a to následovně: do 30.9.2019 projekt
SEN párů, do 14.10.2019 projekt pro SEN tým a celý JUN projekt – z. Libuše Zídková a Iveta
Suková
Výběrová řízení na pozice seniorského reprezentačního trenéra a koordinátora SCM budou
vypsaná VV na jaře 2020
Výsledky soutěží, kterých se účastní SCM, JUN reprezentace a SEN reprezentace musí být
vyvěšeny v IS, zasílat J. Bažilovi – z. odpovědné osoby za SCM, JUN a SEN
Sekce SY odmítla pořádání FINA School v roce 2020
Zpracování přehledu účastí FINA rozhodčích na soutěžích v roce 2019 – z. Monika
revize FINA seznamu rozhodčích včetně absolventů FINA Advanced school – z. Monika
Sekce SY rozhodla, že podvodní reprodukty zakoupené z rozpočtu VV 2018 pro pořádání
MEJ 2019 budou rozděleny mezi menší kluby pořádající závody se sestavami (BCDOs, SlPl,
TjTá) a SCM
Absolventi FINA Advanced a certification school s dvouletou praxí v rozhodování se
automaticky posunou na vyšší úroveň rozhodčího v rámci ČR.
Sekce odsouhlasila návrh na oslovení zahraničního rozhodčího pro funkci hlavního
rozhodčího na MČR SŽ a SEN a MČR MŽ a JUN
Sekce SY si rozdělila revizi STD pro rok 2020 – vložení seznamu technických prvků + odkaz
na video na youtube – z. Monika, adresář – z. Jana, sportovní kalendář + odkazy na LEN a
FINA sportovní kalendář – z. Mirka, rozpisy mistrovských soutěží – z. Linda, VT + časy JUN
tech sestav, finální korekce – z. Terka, limity pro rok 2020 – z. Libuše Zídková
PR českého synchra – poptat u Davida Urbana možné „školení“ na téma diskuze s médii –
z. Monika

Na VV se zveřejnil seznam neregistrovaných závodnic, které se účastnily soutěží.
PIKNEROVÁ
KALOČOVÁ
RŮŽIČKOVÁ
HORNÍČKOVÁ
ŘÍHOVÁ
RUBECKÁ

Eliška
Natálie
Linda
Emma
Emma
Agáta

SlPl
BCDOS
NepP
SYBře
ŠikČB
UnBr

KOUBKOVÁ
KRUPOVÁ
ČERNÁ
GRUTEROVÁ
BERANOVÁ
ŠTEFFKOVÁ
STONAWSKÁ
ANTCZAK

Ester
Veronika
Justýna
Nina
Natálie
Ellen
Ella
Veronika

UnOl
BCDOS
SnKV
NepP
SCPAP
SCPAP
POFM
POFM
-

•

z. kluby do 30.9. 2019
potvrzení o registraci (výpis z IS) a potvrzení, že se jedná o
závodnici
Vašeho
klubu
zašlete
na
synchro@czechswimming.
Je povinností klubu oznámit ukončení registrace registrovanému nebo jeho zákonnému
zástupci

Závodnice SCPAP dle následujícího seznamu byly zaregistrovány v období 14 až 18 dnů po odplavání
závodů:
GROMBÍŘOVÁ Timia
SCPAP
JIROUTKOVÁ
Elisabeth
SCPAP
PEŠOUTOVÁ
Nela
SCPAP
SRDÍNKOVÁ
Simona
SCPAP
ŠÁLKOVÁ
Patricie
SCPAP
TOMÁŠKOVÁ
Šárka
SCPAP
VEČEŘOVÁ
Barbora
SCPAP
• Prosíme kluby, aby dodržovaly registraci závodnic včas

V Praze dne 9. 9. 2019

Revize 12.9.2019 všemi členkami sekce SY

Zapsala Monika Morawitzová

