Zápis č. 8 z jednání sekce SY ze dne 4.12.2019
Přítomny: Linda Flešková, Mirka Lungová, Monika Morawitzová, Tereza Ullmannová, Jana Vidlařová
Libuše Zídková na část jednání
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 Dle rozhodnutí sekce SY nesmí rozhodovat žádný rozhodčí ze ŠikČB dokud nezašlou
aktuální seznam aktivních rozhodčích
o aktualizovaný seznam rozhodčích bude vyvěšen na webu czechswimming.cz
v kategorii synchronizované plavání
• Školení pro chief recordery dne 3. 4. 2020 v Brně – přihlášeno celkem 16 zájemců, seminář
bude jednodenní, nyní se upřesňují detaily (místo konání, délka školení)
• Revize soutěžního řádu – z. metodická komise SY do konce ledna 2020
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
• Sportovní kalendář 2020 – nutné dořešit hlavní rozhodčí na Pražskou akvabelku, obě MČR a
Ostravský Delfínek – z. komise rozhodčích a organizátoři pro MČR, NepP pro Pražskou
akvabelku, BCDOs pro Ostravský Delfínek
•
•
•
•
•

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
Byly zapůjčeny 2 ks podvodních sluchátek z SCM pro potřebu klubu SK Neptun oproti
předávacímu protokolu – navráceno na Vánoční ceně Prahy Monice Morawitzové
Po OH bude mít svaz nového metodika, lze využívat i pro synchro, sekce SY navrhuje oslovit
asistenta metodika jako dobrovolníka – z. metodická komise SY
V IS chybí výsledky některých soutěží roku 2019 – z. NepP, TjTá
Trika pro rozhodčí, kteří letos nerozhodovali na MČR budou k dostání v roce 2020, detaily
vyřešit s Jakubem Tesárkem – z. Monika – seznam má být zaslán Petru Tippmannovi, počet

trik je velice vysoký, pravděpodobně nedostaneme celkový počet kusů – sekce SY se dohodla,
že v první řadě dostanou trika úspěšní absolventi školení rozhodčí II. třídy
Nové:
• Sekce SY schválila hostování Julie Fišarové z MedKl do NepP od 30.11.2019 do 29.6.2020
• Na MČR JUN + MŽ + Masters bude vypsaná disciplína Figury jako samostatná disciplína
standardně závazná + losovaná skupina
• Na obou MČR bude vypsaná disciplína highligt pro kategorie SŽ, JUN a SEN
• Projekty pro SEN, JUN a SCM byly schváleny s úpravami, budou zaslány spolu se zápisem
• Nominace FINA rozhodčích na soutěže 2020 – komise rozhodčích sestaví soutěže, kam vyšle
FINA rozhodčí, zvažuje se i nominace na soutěže, kde nebude soutěžit reprezentace buď
s příspěvkem nebo na vlastní náklady
• Rozpočet SY – Sekce SY schválila návrh rozpočtu, celkem 4 005 000 Kč
o střediska 402, 404 a 405 bude mít na starosti Iveta Suková (SCM, SŽ, JUN) –
jednotlivé položky rozdělí Iveta Suková vždy se schválením sekce
o středisko 403 bude mít na starosti Libuše Zídková (SEN) – jednotlivé položky rozdělí
Libuše Zídková vždy se schválením sekce
• zajištění školitele pro chief recordery – Thomas Rhoss – letenka (termín) + ubytování (kde) +
ostatní – z. Jana Vidlařová
V Praze dne 10.12.2019

zapsala Monika Morawitzová

