Zápis č. 16 z jednání sekce SY ze dne 19.11.2020
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
•
•

•

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
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 –
předložen text směrnice, který byla schválen VH SY s úpravami, avšak musí být dokončené
všechny náležitosti (doplnit správnou formu směrnice), text směrnice byl předložený
předsedkyní na VV, který připomínkoval, nutno doplnit – z. Linda
Od 1. ledna 2021 budou všechny soutěže přihlašovány přes IS

Nové:
• LODM 2021 – termín pro zaslání přihlášek bude upřesněn, uváděné datum 20.11.2020 není
platné, informace zjišťuje koordinátorka LODM pro synchro Veronika Mikulcová
• Zrušena obě MČR 2020
• Sekce SY chce uspořádat online soutěž dle vývoje situace a znovuotevření bazénů. Soutěž by
probíhala buď na suchu nebo ve vodě, dle situace, byly by zařazeny základní polohy a
přechody, obdoba online soutěží ze světa
• Proběhlo disciplinární řízení s Alžbětou Dufkovou s výsledkem udělaní trestu peněžité pokuty,
Alžběta Dufková se odvolala, odvolací řízení s VV bude dne 15.12.2020, přizvány budou
Alžběta Dufková a Libuše Zídková
• Sekce SY schválila nákup odměn na soutěže z rozpočtu pro rok 2020, položka diplomy schválen nákup ručníků od Born To Swim s logem SY ČSPS
• Sportovní kalendář 2021 - https://vysledky.czechswimming.cz/souteze?sports=4&year=2021
o Nutno doplnit termíny soutěže Ostravský Delfínek a Táborský pohár do 30.11.2020 –
z. pořádající oddíly, pokud nebude doplněno k tomuto datu, nebudou soutěže
organizovány!
• Sekce SY dostala podněty ke špatnému zpracování výsledků ze soutěže Ostravský Delfínek,
prosíme o kontrolu výsledků organizátora a hl. rozhodčí
• Sekce SY schválila 3 zahraniční soustředění:
o 6.11. - 4.12.2020, Kanárské ostrovy:
▪ Účastnice: Alžběta Dufková, Marie Vlasáková (se 100% spoluúčastí), trenér
Lenka Nykodýmová

o

•

•

15. - 29.11.2020, Málaga, Španělsko:
▪ Účastnice: Alex Lucie Hrazdírová, Karolína Klusková, Aneta Mrázková, trenér
Ivana Svobodová
o 6. – 20.12.2020, Antalya, Turecko:
▪ Účastnice: Alex Lucie Hrazdírová, Karolína Klusková, Aneta Mrázková, trenér
Maryna Krykunova
Projekty SCM, JUN a SEN reprezentace – poznámky od VV
o Projekt SCM
▪ Zrušit soutěže v roce 2020
▪ Dodat poznámku, že se předpokládá doplnění počtu XY závodnic po soutěži XY
▪ Dodat detailnější harmonogram plánu přípravy (uvést předpokládaný termín
soutěží a srazů)
▪ Doplnit předpokládaný rozpočet
o Projekt JUN
▪ Upravit odstavec „Cíl projektu“ aby dával smysl
▪ Limity pro MEJ a MSJ – doplnit počty celkových sestav ze soutěže, ze které
byly brány limity
▪ Dodat poznámku, že se předpokládá doplnění počtu XY závodnic po soutěži XY
▪ Doplnit předpokládaný rozpočet a odstranit položku „bedna, podvodní
reproduktor“
o Projekt SEN bude schválen s následujícími úpravami
▪ Doplnit předpokládaný rozpočet
▪ V bodě 3.2.2 je potřeba specifikovat co je „nedostatečná výkonnost“ pro
zrušení týmové sestavy
▪ 15.2 soutěž světové série FINA – upravit dle vydaného kalendáře FINA série,
dopsat variantu, co dělat, když nebudou soutěže před kvalifikací na OH (jak se
bude rozhodovat, zde momentálně jediný reprezentační pár pojede nebo ne)
a MES (jak se bude rozhodovat, kdo a jestli vůbec pojede sólové sestavy na
MES a jestli pojede repre pár na MES)
▪ Limity pro MES – doplnit počty celkových sestav ze soutěže, ze které byly
brány limity
Online LEN clinic se zúčastní celkem 4 osoby, sekce SY odsouhlasila příspěvek 100 euro každé
účastnici (celkem tedy 400 euro) z rozpočtu, testu pro LEN referee se zúčastní Jana Vidlařová a
Monika Morawitzová

V Praze dne 25.11.2020

zapsala Monika Morawitzová

