Zápis č. 11 z jednání sekce SY ze dne 30.4.2020
Přítomny: Linda Flešková, Mirka Lungová, Monika Morawitzová, Tereza Ullmannová, Jana Vidlařová
Kontrola úkolů z minulého zápisu:
• 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, bude předloženo ke schválení na VH SY
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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
Uznání kvalifikace trenér II. třídy – přesné podmínky pro uznání budou řešeny na VV dne
5.2.2020 a následně budou zaslány v dodatku k zápisu do klubů – sekce SY nemá stanovenou
pozici garanta dle Kvalifikačního řádu, nelze tedy schvalovat uznávání kvalifikací trenérů
jednotlivých tříd. – z. metodická komise SY
Vzhledem k přesunutým termínům soutěží je nutno provést novou nominaci FINA rozhodčích
na mezinárodní soutěže, hlavně na ty, které mají již známé termíny (viz níže), přednost
v nominaci mají vždy ti rozhodčí, kteří již byli nahlášeni na danou akci – z. komise rozhodčích
– vzhledem k tomu, že se prozatím veškeré termíny přesouvají na 2021/2022, nebudou zatím
FINA rozhodčí osloveni
MSJ Quebec, CAN zatím bez informací
Zrušeno školení pro chief recordery dne 3.4.2020 – sekce SY plánuje provést školení den před
MČR v Olomouci na podzim.
O účasti výběru SŽ na Comen Cupu bude sekce SY diskutovat při dalším jednání – úkol trvá,
závisí také na termínu soutěže
O plánovaném školení trenérů III. třídy a o plánování zdokonalovacího kempu bude sekce SY
diskutovat při dalším jednání – vzhledem k aktuální situaci se sekce SY rozhodla nepořádat
kemp a školení na podzim, v případě zájmu by se vše zorganizovalo v zimě 2021
(únor/březen)

Vzhledem ke stále se měnící situaci prosí sekce SY všechny kluby o bedlivé sledování termínů
soutěží v zápisech a IS.
Ostravský Delfínek – nový termín 28.9. 2020 – nutno zajistit novou hl. rozhodčí – z. pořádající
klub, předloží ke schválení sekci
Celá FINA série byla zrušena
Perníkové srdce – sekce SY navrhuje termín 10.10.2020, sekce SY prosí pořádající klub o
zjištění dostupnosti.
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Soutěž Olomouc Summer Cup je dále v řešení, termín 6.6.2020 určitě nebude platit, buď se
přesune soutěž na konec června nebo se zruší
Termíny pro MES, MEJ, ME Masters budou dále řešeny v polovině května LEN komisí
Sekce SY oslovila seniorskou reprezentační trenérku Libuši Zídkovou s návrhem prodloužení
reprezentační smlouvy do konce srpna 2021 – Libuše Zídková souhlasí
Sekce SY oslovila juniorskou reprezentační trenérku Ivetu Sukovou s návrhem prodloužení
reprezentační smlouvy do konce srpna 2021 – Iveta Suková souhlasí

V Praze dne 30.4.2020

zapsala Monika Morawitzová

AKTUALIZOVANÉ ZPRÁVY K 5.5.2020
•
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•
•

MEJ 2020 – zrušeno
ME 2020 – nový termín 10.-23-5.2021
MS 2021 – nový termín 13.-29.2022
Kvalifikace pro OH – pravděpodobně 4.-7.3.2021 – zatím nepotvrzeno!

V Praze 5.5.2020

zapsala Monika Morawitzová

