Zápis č. 12 z jednání sekce SY ze dne 28.5.2020
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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•
•
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•
•
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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 – nově od 1.9.2020
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, na VH SY bude předloženo ke schválení
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
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.
Olomouc Summer Cup zrušen
Kvalifikace pro OH –potvrzeno 4.-7.3.2021
Comen Cup 2020 zrušen
MSJ Quebec, CAN – přesunuto, termín není známý
VH SY – termín 13.9.2020 od 10:00 (9:30 prezence), poté konference ČSPS
Perníkové srdce – potvrzený termín 10.10.2020,
o sekce SY navrhuje zařadit disciplínu „tým žákyně“, která měla být na Summer Cupu –
domluvit s pořádajícím klubem, - z. Jana
o zápis č. 3 – disciplína „tým žákyně“:

o

tým žákyně

▪

V Praze dne 4.6.2020

předepsaná pravidla:
• čas 1:30 (+- 15 s)
• závodníci bez výkonnostních tříd
• právě 1 akrobatický prvek
• v sestavě bude zahrnuto: šlapání, výšlap,
baletka, walkout + lze využít polohy a
přechody z figur žákyně A a B
• v sestavě nesmí být použito: vertical
position, veškeré twisty, veškeré spiny,
veškeré barracudy
• sestava musí obsahovat kolečko, řadu,
„obrázek“ v back layout position
• při použití zakázaných prvků bude penalizace
-5 bodů z celkového výsledku
sekce SY se rozhodla zařadit tuto sestavu pro žákyně z důvodu rozvoje této
kategorie, ale ne na úkor techniky (v disciplíně týmy mladší žákyně zbytečně
složité polohy a přechody pro zvýšení hodnoty obtížnosti, ale bez zvládnuté
techniky)
zapsala Monika Morawitzová

