Zápis č. 9 z jednání sekce SY ze dne 25.1.2020
Přítomny: Linda Flešková, Mirka Lungová, Monika Morawitzová, Jana Vidlařová
Omluvena: Tereza Ullmannová
Kontrola úkolů z minulého zápisu:
• Revize soutěžního řádu – z. metodická komise SY do konce ledna 2020
o sekce SY odsouhlasila úpravu soutěžního řádu v následujícím znění:
▪ 2.2 Věkové kategorie:

•

•

•

- seniorky 15 let a starší
- juniorky 15, 16, 17 a 18 let
- 13, 14 a 15 let
- 12 let a mladší
- žákyně A, B
o v soutěžích SY nesmí startovat závodnice mladší sedmi let
o v kategorii 12 let a mladší nesmí startovat závodnice mladší devíti
let
o v kategorii žákyně A, B věkové rozpětí startujících závodnic určuje
rozpis soutěže
▪ 2.3 Závodnice kategorie 12 let a mladší mohou startovat ve vyšší věkové
kategorii (13, 14 a 15 let) v posledním roce před přestupem do této
věkové kategorie.
▪ 2.4 Závodnice kategorie 13, 14, a 15 let mohou startovat v kategorii
juniorky (15, 16, 17 a 18 let) v posledním roce před přestupem do této
věkové kategorie, tedy v roce, kdy dosáhnou 14 let.
▪ 2.5 Právo startu v mistrovských soutěžích stanoví STD pro příslušný
kalendářní rok. Do ostatních soutěží mohou oddíly přihlásit závodnice
podle kriterií uvedených v jednotlivých rozpisech.
o tento návrh na úpravu bude přednesen ke schválení na VH SY v tomto roce
o v STD SY pro rok 2020 bude specifikováno v rozpisech mistrovských soutěží, musí být
upraveno i v rozpisech nemistrovských soutěží – z. pořádající kluby
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 – hl. rozhodčí pro PA – Jana Vidlařová, hl. rozhodčí pro MČR
v Olomouci Darya Navaselskaya, hl. rozhodčí MČR v Brně Monika Szczesniak, (POL), klub
BCDOs žádá o zajištění hl. rozhodčí pro Ostravský delfínek – z. sekce SY
o na MČR budou přítomni také evaluátoři – pro MČR v Brně zajištěna Irina Butuzova
(RUS), na MČR v Olomouci osloven Marlon Falcon – z. Ivona Králíková, Monika

•
•
•
•

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
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. TjTá – Táborský pohár
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 přestup Julie Hillermanové z UnBr do TeBr od 6.1.2020 s přestupným
2000Kč – do konce února budou převedeny peníze, sekce SY bude informována jakou formou
byly předány
• Sekce SY schválila nominace FINA rozhodčích na mezinárodní soutěže. Účast na soutěžích,
kde nestartuje česká výprava zatím na vlastní náklady rozhodčího. (tučně zvýrazněné soutěže
jsou s předpokládánou účastí ČR výpravy)
soutěž
termín
nominovaní rozhodčí
FINA ASWS #1 Paříž, FRA
6.-8.3.2020
Renata Kožená
Synchro Belarus Junior Open
25.-28.3.2020
????
FINA ASWS #2 Hurghada, EGY
27.-29.3. 2020
Anna Ringlerová
Monika Morawitzová, Anna
FINA ASWS #4 Budapešť, HUN
10.-12.4.2020
Ringlerová
MES Budapešť
20.-24.5.2020
Monika Morawitzová, Renata Kožená
FINA ASWS #7 Madrid, ESP
29.-31.5.2020
Anna Ringlerová
ME Masters
3.-7.6.2020
Monika Morawitzová?
MEJ Malta
24.-28.6.2020
Anna Ringlerová?
Comen Cup, Alexandroupolis, GRE
13.-15.7.2020
Soňa Bernardová
MSJ Quebec, CAN
24.-30.8.2020
Renata Kožená, Jana Vidlařová
•
•

•
•
•

FINA schválila Ivonu Králíkovou jako FINA Evaluatora, sekcí SY již schválena jako kandidát do
LEN komise
Sekce SY schválila výpravu na ASWS #1 Paříž ve složení:
▪ Team manager: Marina Krikunova
▪ Trenéři: Libuše Zídková Lucie Cízlerová
▪ Závodnice: Alžběta Dufková (TS, VS, TD, VD), Alex Lucie Hrazdirová (TD, VD),
Karolína Klusková (TD, VD), Vendula Mazánková (TS, VS, TD, VD), Aneta
Mrázková (TD, VD)
Sekce žádá kluby, které se chtějí účastnit FINA sérii, aby vždy tuto skutečnost sdělili sekci SY
Sekce SY neschválila uznání III. VT Agátě Mazuchové ze Sychro Břeclav – žádost o uznání ze
soutěže ve Vídni konané v květnu 2019 přišla 20.ledna 2020 – nedodržení stanoveného
termínu pro uznání VT z mezinárodních závodů
Školení rozhodčích II. třídy:
o Sekce SY schválila naplánování školení rozhodčích II. třídy
▪ Termín 15.-16.2.2020
▪ Brno, hotel Avanti****
▪ účastníci musí být držiteli kvalifikace rozhodčí III. třídy minimálně 2 roky +
rozhodování min. 4 soutěže v těchto 2 letech
▪ příspěvek na školení každého účastníka je 500Kč splatný převodem přes účet
před školením

▪

•

sekce SY se rozhodla uhradit zájemcům ubytování na Vojenské ubytovně na
Tř. Gen. Píky, jiné ubytování si zájemci zajišťují a hradí samostatně.
▪ Pro všechny účastníky bude zajištěn coffee break, obědy a v sobotu večeře
▪ Zvací email byl rozeslán do klubů 26.ledna 2020, nahlášení zájemců do
3.2.2020, počet je omezen na 30 osob
Uznání kvalifikace trénér II.třídy – přesné podmínky pro uznání budou řešeny na VV dne
5.2.2020 a následně budou zaslány v dodatku k zápisu do klubů

V Praze dne 30.1.2020

zapsala Monika Morawitzová

