ZÁPIS č. 1 z jednání výboru sekce SY konaného dne 21.1.2017 v Brně
Přítomny: Drochytková, Vidlařová, Lungová, Roubíčková, Augustová, Zídková
Omluveny: Koubková
Kontrola zápisu č. 6
6/6
Vytvořit pracovní skupinu a zpracovat návrh na udělování VT mladších žákyní
– úkol trvá s tím, že pro rok 2017 se VT měnit nebudou
2/3
Oslovit výše uvedené oddíly k provedení aktualizace a vydat konečný Seznam
rozhodčích 2016 do 10.3.2016, splněno částečně, při MČR v Praze bude se
osobně řešit, další v Olomouci – úkol trvá, z. Roubíčková
- dokončeno školení trenérů III. tř., závěrečného testu se zúčastnilo 27 zájemců,
všichni test zvládli, nyní se čeká na Osvědčení ze svazu, bylo již 2x urgováno
(Drochytková) - vzhledem k personálním změnám na svazu, nebyla
Osvědčení stále odeslána, přistoupeno k vlastnímu zpracování – splněno
- návrh nominace rozhodčích na MČR 2017 zpracuje KR do 31.10.2016 – splněno
- seznam rozhodčích bude umístěn na stránky – úkol trvá, z. Roubíčková
6/1
Projednat event. finanční příspěvek na uspořádání LPO ve vazbě na
schválený rozpočet 2017 – splněno
6/2
Zabezpečit uspořádání semináře pro trenéry v Brně dne 22.1.2017 a rozeslat
pozvánky do oddílů – splněno
6/3
Zabezpečit uspořádání semináře pro rozhodčí v Praze dne 26.3.2017 a
rozeslat pozvánky do oddílů – termín neprošel, úkol trvá, z. KR
6/4
Zpracovat konečnou verzi STD a zaslat ji s požadavkem na tisk (počty předá
Drochytková) na sekretariát ČSPS – splněno
6/5
Vyvěsit STD pro rok 2017 na stránky ČSPS/SY – splněno
- nutno dopracovat VT za rok 2016 (Chybí Táborský pohár a Vánoční cena
Prahy) – úkol trvá, z. Augustová, termín do 15.2.2017
1. Nominace rozhodčích na MČR 2017, seminář rozhodčích k MČR
KR rozeslala do oddílů nominaci rozhodčích na jednotlivá MČR s termínem
odevzdání 22.1.2017. Dle počtu odsouhlasených rozhodčích sekce odsouhlasila
donominování kvalitními rozhodčími III. tř.
1/1
Uzavřít nominaci rozhodčích a předat konečné seznamy hlavním rozhodčím
ČR 2017.
O:
Komise rozhodčích
T:
do 28.2.2017
Pro nominované rozhodčí na MČR 2017 se uskuteční seminář rozhodčích v Praze
dne 26.3.2017. Ubytování pro ty, které zůstanou po MMH, bude hrazeno z rozpočtu
sekce, stejně tak jako oběd, káva/čaj. Nominovaní rozhodčí nebudou hradit
účastnický poplatek. Pro ostatní rozhodčí je stanoven na částku 200,- Kč.
Pokud se nominovaný rozhodčí nezúčastní semináře pro rozhodčí, neobdrží ošatné.
2. Rozpočet 2017, ekonomické zásady
Čerpání rozpočtu roku 2016 bylo vyrovnané a k 31.12.2016 skončilo mírným
přečerpáním dle VV ČSPS, dle naší evidence jsme však rozpočet nevyčerpali.
Disproporce vznikla nepromítnutím navýšení položek MČR v návaznosti na vyplácení
příspěvku na ubytování a dále zaúčtováním nákladů na kvalifikaci OH do rozpočtu
sekce (původně mělo být v rozpočtu VV).
Pro rok 2017 předpokládá VV ČSPS výrazné navýšení obdržených finančních
prostředků, proto se sekce zabývala jakým způsobem tyto prostředky využít.
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Sekce odsouhlasila navýšení příspěvku pořadatelům na uspořádání domácí soutěže
následovně:
Název soutěže
MMH
MHC
Perníkové srdce
Ostravský delfínek
Synchro Plzeň
Letní pohár *
Táborský pohár
Vánoční cena
celkem

Počet dnů Návrh
Zdůvodnění
1
15000 5 kategorií 4 figury
1
15000 2 kategorie 4 figury, S, D, T
1/2
7500 2 kategorie 4 figury
1/2
7500 2 kategorie 4 figury, soutěž družstev
1
15000 3 kategorie 4 figury, T, 2 kategorie S, D
1
5000 2 kategorie D, 1 kategorie T, A, 2 kategorie K
1
10000 3 kategorie 4 figury, 1 kategorie T
2,5
25000 1 kategorie 4 figury, 1 kategorie TS, TD, 2 kategorie S, D, K
100000

* pořadatel odmítl uspořádání soutěže ve figurách, proto sekce odsouhlasila ponížení příspěvku

V roce 2017 bude opět příspěvek na ubytování při MČR 300,- Kč pro závodnice + 1
trenéra na 10 závodnic.
1/2
Zpracovat návrh rozpočtu na rok 2017 v návaznosti na navýšení poskytnutých
prostředků.
O:
Drochytková, Lungová
T:
do 24.2.2017
Od 1.1.2017 byly VV ČSPS stanoveny nové ekonomické zásady pro čerpání
finančních prostředků následovně:
- Dohoda o provedení práce (příloha č. 1) bude uzavřena na celý rok a za
poskytnuté služby se bude odevzdávat pouze Výkaz práce (příloha č. 2). Týká
se především repretrenérky, koordinátora SCM, trenérů při VT SCM, lektorů
školení/seminářů
- na všechny velké akce je nutno zpracovávat formulář Požadavek na zajištění
akce minimálně 14 dní dopředu a následně do 14 dnů nejpozději zpracovat
Vyúčtování akce (příloha č. 3). Týká se především SCM, jednotlivých MČR,
školení/semináře, reprezentace
- připravuje se úprava odměn trenérům na VT SCM, prozatím se bude
postupovat dle platného sazebníku
- bude provedena úprava cestovného a stravného
- od 1.1.2017 se zvyšuje ošatné na 250,-/300,- Kč za půlden
3. Termín VH SY a Konference ČSPS
Valná hromada sekce SY se uskuteční v rámci semináře pro rozhodčí v Praze na
Strahově v neděli 26.3.2017.
1/3
Rozeslat pozvánky na VH SY
O:
Drochytková
T:
do 26.2.2017
Jednotlivé zprávy zpracuje:
- Hodnocení činnosti sekce synchronizovaného plavání za uplynulé období –
Drochytková, Zidková, Suková
- Hospodaření sekce synchronizovaného plavání za rok 2016 – Lungová
Konference ČSPS se pak uskuteční v neděli 14.5.2017 v Praze. Delegáti, kteří
budou zvoleni na VH SY by měli být z oddílů UnOl, TJTá, SlPl anebo NepP.
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4. On-line přihlašování
Finišuje se na spuštění ON-LINE přihlašování (Bažil, Drochytková). Předpoklad
funkčnosti k MHC 2017, tak aby se vše odladilo pro MČR SEN a SŽ 2017. Nutnost
platné zdravotní prohlídky pro možnost přihlášení on-line.
1/4
Dokončit přípravu On-line přihlašování a zaslat informaci do oddílů.
O:
Drochytková
T:
do 28.2.2017
5. Výběrové řízení – metodik SY
V návaznosti na zvýšení prostředků v rozpočtu výbor sekce odsouhlasil zřízení
placené funkce metodika SY, který by zajišťoval informace o synchru a předával je
do oddílů, vedl evidenci o trenérech, navrhoval školení, semináře, atd.
1/5
Vypsat výběrové řízení na metodika SY.
O:
Drochytková
T:
do 28.2.2017
6. Různé
- 18.1.2017 se uskutečnilo vyhlášení sportovců ČSPS, za synchro vyhlášeny
Soňa Bernardová a Alžběta Dufková
- dle rozhodnutí VV ČSPS obdrží rozhodčí FINA A a B svazovou košili
- sekce projednala funkčnost www.stránek – aktualizace termínové listiny,
doplňování o rozpisy mezinárodních soutěží, větší akčnost – z. Roubíčková
- seznam pro SCM bude aktualizován na základě výsledků MMH 2017 – z.
Suková, Drochytková
- výbor sekce projednal návrh pořadatele na rozšíření soutěže MMH na 2 dny
včetně týmů MŽ s tím, že nejdříve se pořadatel pokusí projednat možnost
pronájmu tribuny ve sportovní hale pro odlehčení prostor kolem bazénu
- VV ČSPS bude zpracovávat publikaci ke 100 letům výročí ČSPS a hledá
zájemce z řady SY (pamětníky), kteří by byli v redakční radě. Zájemci se
mohou nahlásit předsedkyni sekce.
- V návaznosti na navýšení rozpočtu se výbor sekce zabýval zřízením
Sportovních středisek pro talentované závodnice u jednotlivých oddílů. Nutno
zjistit podmínky a pravidla zřízení – z. Drochytková

Zapsala: Drochytková
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