Zápis č. 2/2021 z jednání sekce SY ze dne 17.2.2021
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
•

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
• MMH 2021 přesunuto, termín zatím neuveden
• Disciplinární řízení s Alžbětou Dufkovou
o Zápis z disciplinárního řízení sekce SY dosud neobdržela
• Sportovní kalendář 2021 - https://vysledky.czechswimming.cz/souteze?sports=4&year=2021
kvůli uzavření plaveckých bazénů se však neustále mění, prosíme kluby, aby
sledovaly IS
• Projekty SCM, JUN a SEN reprezentace – prosíme o poslání upravených projektů SCM a JUN
z. Iveta
• Sekce SY obdržela žádost od Ivy Svobodové o uznání kvalifikace rozhodčí II. třídy, je nutno
zaslat další dokumenty – z. metodik SY a metodická komise
• Kurz trenér plavání II. třídy – praktickou část se specializací synchronizovaného plavání bude
zajišťovat metodická komise SY, zjistit počet účastníků SY na obecné části – z. Jana
• STD 2021 – k dispozici zde https://bit.ly/3buFD91
• Sportovní kalendář 2021 – MČR SŽ a SEN 2021 přesunuto na termín 19.-20.6.2021
• Komise rozhodčích SY uspořádá pro rozhodčí i trenéry online workshop na téma „akrobatické
prvky“. První termín proběhne 28.2.2021 od 15:00, zájemci se přihlašují na email
monika.morawitzova@czechswimming.cz do 26.2.2021 do 12:00. Zájemcům bude poté
zaslána online pozvánka
• Virtuální soutěž – soutěž bude probíhat od 1. do 10. 3. 2021, budou vypsané 4 disciplíny,
všechny budou muset být splněny dohromady – Jacíkův test + 3x fotografie (most, rozštěp u
stěny a nohy do stropu, prohnutí těla na břiše a ruce za hlavou), bližší informace v rozpisu
soutěže.
• Sekce SY bude navrhovat VV vypsání nové pozice „manažer reprezentace“, jehož náplní bude
koordinace reprezentačních skupin SEN, JUN a SŽ, vytvoření trenérského týmu a zabezpečení
chodu celé reprezentace. Pokud tento návrh neprojde, bude navrhnuto vypsání výběrového
řízení na pozice SEN repre trenér (koordinátor) a JUN a SCM repre trenér (koordinátor)

•

•
•

Sekce SY chce uspořádat společný konferenční hovor se zájemci z řad SY klubů. Smyslem
tohoto hovoru bude diskuze na různá témata týkající se přetrvávající situace uzavřených
bazénů, motivace, online tréninků. Navržený termín je 4.3.2021 od 18 hod na cca 90 min – z.
Monika
výsledky z online soutěže byly odeslány na zúčastněné kluby 18.12.2020 a budou i vloženy do
IS – z. Terka
Zápis ze schůze LEN TASC dne 13.2.2021 od Ivony Králíkové
o MES 2021, Budapešť, termín 10.5. až 23.5.2021 se bude konat prezenčně a to za
přísných hygienických podmínek, bez přístupu veřejnosti. Závody budou přenášeny
TV.
o MES v synchro plavání se bude konat každý rok. V roce 2022 bude šampionát
uspořádán v Římě.
o Evropský pohár v synchro plavání již nebude pořádán.
o MEJ 2021, Malta, termín 30.6. až 4.7.2021, bude se konat i pro věkovou kategorii do
19 let.
o Stejné podmínky stanovila FINA i pro MSJ - srpen 2021, Quebec.
o MEJ v synchro plavání se koná každý rok.
o ME ve věkové kategorii starší žákyně, který se měl konat v letošním roce, byl zrušen.
Předpoklad jeho uspořádání se odkládá na rok 2023. Bude pořádán každý druhý rok.
o LEN Clinic 2021 bude pravděpodobně opět virtuální, proběhne na přelomu září a října
2021.
Zapsala: Ivona Králíková

V Praze dne 18.2.2021

zapsala Monika Morawitzová

