Zápis č. 3/2021 z jednání sekce SY z období březen-duben 2021
Konferenční hovory o schvalování startů na FINA ASWS a Bubble Open v
Šamoríně
Přítomny:

•

•
•

•
•
•
•

Linda Flešková, Mirka Lungová, Monika Morawitzová, Tereza Ullmannová, Jana
Vidlařová

Sekce SY uspořádala dne 17.3.2021 konferenční hovor na žádost reprezentační trenérky
Libuše Zidkové.
o Vzhledem k obdrženému bulletinu o SP v Budapešti zaslala reprezentační trenérka
sekci SY rozhodnutí ohledně neúčasti reprezentační výpravy na soutěž SP
v Budapešti. Vzhledem k finančním podmínkám, které pořadatel vypsal (320
euro/osoba/noc), možnosti ubytování pouze v jednolůžkových pokojích, nutnosti
dodržení oficiálního příjezdu i odjezdu a dopravování se pouze oficiálními prostředky
pořadatele, by se vyšplhala částka na jednu soutěž do set tisíc korun, což je dost
nepřiměřené vzhledem k přínosu startu reprezentantek na této soutěži. Na SP
v Budapešti by nebylo možné vyplavat limity na ME, vzhledem k dřívějšímu deadlinu
odeslání přihlášek na ME než bylo konání SP Budapešť.
o Sekce SY odsouhlasila návrh reprezentační trenérky nestartovat na SP v Budapešti
s reprezentační výpravou
Dne 22.3.2021 obdržela sekce SY informaci o startu páru Dufková-Vlasáková na SP
v Budapešti za klub SK Neptun Praha s výpravou Dufková, Nykodýmová, Vlasáková. Sekce SY
tento start potvrdila
Dne 1.4.2021 obdržela předsedkyně sekce SY od závodnice Alžběty Dufkové žádost o
reprezentační start na SP v Kazani. Po konferenčním hovoru se sekce SY rozhodla zamítnout
žádost sl. Dufkové pro reprezentační start, jelikož deadline pro zaslání přihlášek byl 29.3.2021
a žádost nebyla podána osobní trenérkou sl. Dufkové, natož reprezentační trenérkou. Sekce
SY umožnila start sl. Dufkové za klub SK Neptun.
Dne 2.4. obdržela sekce SY informaci o startu členek SK UP Olomouc na SP v Kazani
(Dvořáková, Juráková, trenérka Mikulcová) a na Bubble Open v Šamoríně (Krečmerová,
Peřinová, trenérka Půčková, rozhodčí Burianová), kterou odsouhlasila
Dne 11.4. obdržela sekce SY informaci o startu členek SK Neptun (Dufková, Jánská) na SP
v Kazani, kterou odsouhlasila
Dne 16.4. obdržela sekce SY a reprezentační trenérka žádost Alžběty Dufkové o povolení
startu na virtuální SP Kanada v sólových disciplínách. Sekce SY a reprezentační trenérka
odsouhlasila start za klub SK Neptun Praha.
Dne 16.4. obdržela sekce SY žádost o povolení startu na virtuálním SP Kanada v disciplíně
volné sólo – Olga Degtiareva, BCDOs, kterou sekce SY odsouhlasila

V Praze dne 17.4.2021

zapsala Monika Morawitzová

