Zápis č. 1/2021 z jednání sekce SY ze dne 14.1.2021
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 – splněno,
dokument nahrán na One Drive
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 – úkol trvá
Od 1. ledna 2021 budou všechny soutěže přihlašovány přes IS

Nové:
• LODM 2021 – aktuálně posunuto o rok -> LODM 2022
• MMH 2021 přesunuto, termín zatím neuveden
• On-line soutěž
o Soutěže se účastnilo celkem 91 děvčat ze 4 klubů
o Sekce SY plánuje v tomto roce uspořádat další online soutěž, ovšem v jiném formátu
– z. Tereza
• Disciplinární řízení s Alžbětou Dufkovou
o VV uznal provinění Alžběty Dufkové, avšak snížil trest na napomenutí. Zápis
z disciplinárního řízení sekce SY dosud neobdržela
• Sportovní kalendář 2021 - https://vysledky.czechswimming.cz/souteze?sports=4&year=2021
o Sportovní kalendář byl doplněn dle požadavků sekce SY, kvůli uzavření plaveckých
bazénů se však neustále mění, prosíme kluby aby sledovaly IS
• Projekty SCM, JUN a SEN reprezentace – byly schváleny s úpravami, úpravy nutno zaslat co
nejdříve, aby mohly být projekty rozeslány do klubů – z. Liba, Iveta
• Online LEN clinic se zúčastnily 3 osoby (Morawitzová, Ringlerová, Vidlařová), kterým byly
proplaceny náklady v plné výši, testu LEN referee se zúčastnily Morawitzová a Vidlařová, obě
test úspěšně splnily a jsou zapsány na list LEN referee
• Sekce SY obdržela žádost od Ivy Svobodové o uznání kvalifikace rozhodčí II.třídy – z. metodik
SY a metodická komise
• Kurz trenér plavání II.třídy – praktickou část se specializací synchronizovaného plavání bude
zajišťovat metodická komise SY

•
•

STD 2021 – probíhají finální úpravy, poté budou rozeslány do klubů
o Schváleny figury žákyně C
22.1.2021 proběhly kontrolní testy reprezentačního dua Hrazdirová+Klusková+Mrázková a
dua Dufková+Vlasáková, zápis z akce přiložen.

V Praze dne 25.1.2021

zapsala Monika Morawitzová

