Zápis č. 7 z jednání sekce SY ze dne 19.11.2019
Přítomny: Linda Flešková, Mirka Lungová, Monika Morawitzová, Tereza Ullmannová, Jana Vidlařová
Kontrola úkolů z minulého zápisu:
• Aktualizovat seznamy rozhodčích a trenérů SY – z. Monika – seznam neobdržen od ŠikČB –
jejich rozhodčí nejsou zaevidováni v seznamu rozhodčích
o aktualizovaný seznam rozhodčích bude vyvěšen na webu czechswimming.cz
v kategorii synchronizované plavání
• 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
o školení pro chief recordery proběhne dne 3. 4. 2020 v Brně, zájemci se přihlásí do
26.11.2019 na email monika.morawitzova@czechswimming.cz (rozeslán samostatný
email do klubů)
• 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 – úkol trvá
• 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 – úkol trvá

•

Školení trenérů III.třídy
o

Školení se účastnilo celkem 69 osob, úspěšně absolvovalo teoretickou a praktickou
část 63 osob (ostatní nekompletní účast).
o Sekce SY děkuje pořadatelům a všem přednášejícím za jejich čas věnovaný tomuto
školení
o Vyúčtování školení:
▪ Příjmy celkem: 162 500,- Kč
▪ Výdaje celkem: 161 618,86 Kč
▪ Celkem: +881,14 Kč

• Zdokonalovací kempy
o Zdokonalovací kempy
o
o
o

proběhly v Olomouci a Strakonicích pod vedením ukrajinské
trenérky Mariny Krikunové
Díky vysoké účasti byl program náročný – pro příští plánované kempy bude omezen
počet přihlášených
Sekce SY děkuje organizátorům a trenérům za jejich čas
Vyúčtování kempů:

▪
▪
▪
•

•

Mirka Lungová – 1 400,- Kč
Tereza Ullmannová – 1 000, Kč

Sportovní kalendář 2020
Sekce SY odsouhlasila tyto termíny soutěží a jejich hlavní rozhodčí:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

25.1.2020 Memoriál Míly Heršálkové – hl. rozhodčí Kateřina Strašilová

▪
▪
▪
▪
▪

16.5.2020 – Perníkové srdce – hl. rozhodčí Kateřina Holubová

21.3.2020 Memoriál Hany Cinkové – hl. rozhodčí Jana Vidlařová
21.3.2020 Pražská akvabelka – hl. rozhodčí bude upřesněn
4.-5.4.2020 MČR SŽ a SEN – hl. rozhodčí bude upřesněn
25.-26.4.2020 MČR MŽ, JUN a masters – hl. rozhodčí bude upřesněn
1.5.2020 – Ostravský delfínek – hl. rozhodčí bude upřesněn
o Sekce SY nesouhlasí se Zuzanou
Vítečkovou jako hlavní rozhodčí,
sekce SY požaduje jako hlavní
rozhodčí kvalifikaci I. nebo II. třídy,
nutno oslovit jiného rozhodčího – z.
BCDOs
30.5.2020 – Synchro Plzeň – hl. rozhodčí Anna Pavlíčková
6.6.2020 – Olomouc Summer cup – hl. rozhodčí Veronika Mikulcová
14.11.2020 – Táborský pohár – hl. rozhodčí Ondřej Cibulka
4.-6.12.2020 – Vánoční cena Prahy – hl. rozhodčí Jana Vidlařová

Projekty SEN reprezentace, JUN reprezentace a SCM

o
•

Linda Flešková – 1 800,- Kč

Projekt PRoTON – sekce SY se dohodla na ponechání Anety Koubkové jako zodpovědné osoby
za synchro, požaduje však informovanost a zasílání reportů a poznatků

o

•

Výdaje celkem: 326 226, 15 Kč
Celkem: +3 373,85 Kč

Sekce SY odsouhlasila rozdělení odměn za organizaci a hospodaření školení a kempů
následovně:

▪
▪
▪
•

Příjmy celkem: 329 600,- Kč

Projekty byly zaslány a schváleny sekcí, VV schválil projekty s poznámkami, nutno
přepracovat, následně budou projekty vyvěšeny na webu czechswimming.cz

Zpracování přehledu účastí FINA rozhodčích na soutěžích v roce 2019 – z. Monika – úkol trvá,
bude vytvořená nová tabulka s přehledem účasti aktivních FINA rozhodčích v průběhu let

•

Absolventi FINA Advanced school 2019 (Zdena Jantošovičová, Heda Masters a Kateřina
Strašilová) se mohou přihlásit v roce 2020 o zapsání na FINA list rozhodčích v roce 2021 po
absolvování 60 hodin praxe v rozhodování po absolvování FINA school (doložit soutěže, kde
rozhodovaly včetně detailních výsledků komisi rozhodčích) a národní aktivity minimálně 2 roky
(rozhodování na českých soutěžích). Pro rok 2020 nebyl zařazen žádný nový rozhodčí na FINA
list. Podmínka absolvování FINA Advanced school, 60 hodin praxe a národní aktivity platí pro
všechny nové zájemce.

Nové:
• 4.-6.10.2019 proběhla LEN Clinic za účasti Anny Ringlerové a Jany Vidlařové na vlastní
náklady
• Byly zapůjčeny 3 ks podvodních sluchátek z SCM pro potřebu klubu SK Neptun oproti
předávacímu protokolu
• Sekce SY odsouhlasila nominaci Ivony Králíkové na člena LEN komise a FINA Evaluatora
• Po OH bude mít svaz nového metodika, lze využívat i pro synchro, sekce SY navrhuje oslovit
asistenta metodika jako dobrovolníka – z. metodická komise SY
• Sekce SY odsouhlasila nominaci Karolíny Kluskové na ocenění Plavec roku 2019, vyhlášení
bude 15. ledna 2020 v Kongresovém centru
• Sekce SY odsouhlasila zařazení obou MČR, Summer Cupu a Vánoční ceny Prahy do LEN
kalendáře 2020
• Hlavní rozhodčí na všechny soutěže počínaje rokem 2020 budou vždy schvalováni sekcí SY,
sekce požaduje kvalifikaci I. nebo II. třídy pro hl. rozhodčí
• Metodická komise plánuje v roce 2020 zdokonalovací kempy zvlášť pro MŽ a zvlášť pro SŽ
v omezeném počtu a pravidelné školení trenérů III. třídy každý podzim v omezeném počtu
účastníků
• Komise rozhodčích plánuje v roce 2020 školení rozhodčích II. třídy (únor 2020) a workshopy
zaměřené na zdokonalení rozhodování jednotlivých částí (jak hodnotit provedení, obtížnost,
jak hodnotit týmové sestavy, highlighty apod. – jaro 2020)
• Sekce SY schválila následovné hostování
o Agáta Kudrlová a Johana Kudrlová z TJ Fezko Strakonice do
Poseidon Písek od 19.10.2019 do 29.6.2020
o Emma Horníčková z KSP Delfín Břeclav do Spolek pro
akvabely z.s. od 18.9.2019 do 30.8.2020
o Jolana Semencová z SCPa Pardubice do SK Neptun od
30.11.2019 do 30.5.2020
• V IS chybí výsledky některých soutěží roku 2019 – z. pořádající kluby
• Sekce SY odsouhlasila, že příspěvek na závody bude klubům vyplacen až po vložení výsledků
do IS s platností od ledna 2020
• Sekce SY odsouhlasila, že žádost o uznání VT ze soutěží nepořádaných ČSPS a čes. kluby je
nutno zaslat na sekci SY do 14 kalendářních dnů od skončení dané soutěže, včetně výsledků
soutěže. V případě uznání VT těsně před MČR je nutno odeslat žádost nejpozději 2 dny před
deadlinem závazných přihlášek na danou MČR.
• Podvodní reproduktory z MEJ budou rozděleny do klubů a SCM spolu s evidenčním listem – z.
Monika (SCM a SlPl), Jana (TjTá a BCDOs)
• Trika pro rozhodčí, kteří letos nerozhodovali na MČR budou k dostání v roce 2020, detaily
vyřešit s Jakubem Tesárkem – z. Monika
• Veškeré úpravy STD pro rok 2020 budou provedeny do 12.12.2019 – z. členky sekce dle
rozdělených úkolů
V Praze dne 22.11.2019

zpracovala Monika Morawitzová

