ZÁPIS č. 5 z jednání výboru sekce SY konaného dne 12.10.2016 v Praze
Přítomny: Drochytková, Vidlařová, Lungová, Koubková, Roubíčková, Zídková
Omluveny: Šmoldasová
Kontrola zápisu č.
5/5
Zjistit přes svaz situaci v otázce zařazení rozhodčích do skupiny A a současně
nominací zástupce do LEN komise za SY ČR (nyní I. Králíková) – úkol trvá k
rozhodčím s tím, že potřebujeme vědět, co chybí k posunu rozhodčím FINA B
– úkol trvá, požadavek (Drochytková) změny odpovědnosti na Komisi
rozhodčích z. Komise rozhodčích
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
8/4
Odevzdat nefunkční kombo s příslušenstvím na svaz, nesplněno, prověřit na
svazu možnost odevzdání – úkol trvá, z. Drochytková
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
4/1
Dořešit organizaci výběrového řízení s předsedou ČSPS – splněno
4/2
Zaslat vyjádření I. Sukové k odvolání – splněno
4/3
Připravit návrh semináře pro rozhodčí a trenéry ve šk. roce 2016/2017,
stanovit termín, organizátora, téma semináře, .. – viz samostatný bod
4/4
Zajistit požadované úkony se sekretariátem ČSPS, v říjnu řešeno přeúčtování
z SCM na položky Příprava MEJ a Příprava Mediterranean Cup, zbývá dořešit
položku Kvalifikace na OH – z. Drochytková, Lungová
- na stránkách je potřeba doplnit výkonnostní třídy 2015 ve spolupráci s p.
Adamcem – splněno
- výkonnostní třídy za první pololetí 2016 bude zpracováno do 15.9.2016 – úkol
trvá, z. Šmoldasová
- prověřit příspěvek LEN na účast ME 2016, zda i na MEJ 2016, – úkol trvá, z.
Drochytková

1. Reprezentace
1.1
Seniorská
Na OH pár Bernardová, Dufková získal za VS 80,5333 (16.) a za TS 80,0640,
celkem 160,5973 = 18. místo, stejně jako v Pekingu 2008.
Sekce s výsledkem není spokojena, ambice závodnic bylo umístění do 12. místa.
1.2
Juniorská
Na MEJ ve figurách nejlépe 104. Mazánková (69,9509) ze 183 závodnic, v sóle 17.
Mazánková (139,3842) z 21 sestav, v párech 13. Mazánková, Sovová (139,1271)
z 21 sestav, 13. tým (136,0832) z 15 sestav, 13. kombo (71,300) z 13 sestav.
Opět s výsledkem nespokojenost.
1.3
Starší žákyně
Na Mediterranean Cup ve figurách nejlépe 99. Provazová (68,1165) ze 185
závodnic, v sóle 22. Pavlíčková (131,4605) z 25 sestav, v párech 19. Juráková,
Provazová (136,1301) z 22, 12. tým (135,6982) ze 14, 10. kombo (70,5000) z 11.
Sekce vyslovila spokojenost s umístěním týmu i komba, v individuálních sestavách je
však vidět velký odstup za nejlepšími závodnicemi.
Všechna hodnocení jsou uložena na stránkách.
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2. Výběrové řízení na koordinátora SCM
Výběrové řízení se uskutečnilo 31.8.2016, původně přihlášeny 3 uchazečky (N.
Koubková, I. Suková, K. Strašilová), během srpna odstoupila N. Koubková, která
byla jednou ze dvou se žádostí o posun termínu výběrového řízení až na 31.8.2016.
Výběrová komise vybrala pro období 2016-2020 jako koordinátora SCM Ivetu
Sukovou.
5/1
Předat nové koordinátorce veškeré pomůcky (kombo, podvodní reproduktor,
tablet již předán).
O:
N. Koubková, I. Suková
T:
ihned
Na prvním VT dne 1.10.2016 bylo provedeno testování vybraných závodnic.
Další VT je naplánováno na 15.-18.12.2016, bude pozváno 30 závodnic.
3. Hospodaření
Byla provedena kontrola čerpání rozpočtu k 31.8.2016.
Z předložených podkladů ze svazu bylo konstatováno nepřesné zaúčtování nákladů
na přípravu na MEJ a MC (prvotně do SCM), čímž nebylo možné zjistit zůstatek pro
podzimní SCM,
Dále jsou nejasnosti v nákladech na kvalifikaci OH.
5/2 Požádat o předložení nákladů po položkách, a to jak na VV, tak i na sekci.
O:
Drochytková
T:
ihned
4. Sportovní kalendář 2017
Sekce projednala návrh sportovního kalendáře domácích soutěží na rok 2017.
Nebyly akceptovány návrhy slovenského SY na společné uspořádání jednotlivých
MČR vzhledem k jiným prioritám a tím termínů.
5/3
Dotázat se na pořadatelství MČR JUN, MŽ a Masters SlPl a UnOl.
O:
Drochytková
T:
ihned
Dále nebyl akceptován požadavek UnOl na přesunutí MČR Masters k Letnímu
poháru a zrušení soutěže figur na této soutěži.
Zdůvodnění:
- MČR masters musí z finančních důvodů zůstat přiřazen k malému MČR –
náklady na bazén, ošatné rozhodčím
- pro zachování přípravy závodnic i ve figurách až do konce sezóny, je potřeba
zahrnout soutěž ve figurách. Pro LP sekce určí po soutěži Synchro Plzeň
losovanou skupinu, ve které se bude soutěžit. Ve výsledcích se pak bude
počítat 50% figury a 100% VS.
Komise rozhodčích navrhuje pozvat opět obsevra na jednotlivá MČR, nejlépe pí
Dzúrekovou za Slovenska – z. Drochytková
5. Školení a semináře v roce 2017
Na základě zpracovávaného rozboru bodování rozhodčích na MČR Komisí
rozhodčích sekce navrhuje v roce 2017 uspořádání dvou seminářů v souladu
s Kvalifikačními řády:
- 22. ledna 2017 – pro trenéry
- 2. dubna 2017 – pro rozhodčí, kde účast bude povinná hlavně pro rozhodčí
nominované na MČR. Pokud se neúčastní bez závažných důvodů, nebude
poskytnuta finanční odměna na příslušném MČR
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Vzhledem k očekávané změně v pravidlech v roce 2017 může být ještě vypsán
seminář na podzim 2017.
V roce 2018 se předpokládá školení rozhodčích III. tř. Zájemci z řad rozhodčích o
vyšší kvalifikaci mají možnost zúčastnit se vypsaných FINA school.
Zvýšení kvalifikace trenérů (II. a I. tř.) je možné po absolvování příslušných studijních
oborů na odborných školách. Speciální část pak podle počtu zájemců zajistí sekce
SY.
6. STD pro rok 20174
Sekce projednala úpravy STD pro rok 2017 s následujícími kroky:
- Aktualizace adresářů – Roubíčková
- Úpravy dle připomínek z roku 2016 – Drochytková
- Limity pro vrcholné soutěže – Zídková
- Kontrola konceptu – všechny členky
- Sekce ruší omezení spodní věkové hranice u žákyněk
5/4
Zpracovat koncept STD 2017 a zaslat ke korektuře členkám výboru.
O:
Roubíčková
T:
31.10.2016
5/5
Předat případné připomínky k návrhu STD pro rok 2017.
O:
členky výboru SY
T:
13.11.2016
7. Projekty reprezentace a SCM na rok 2017
7.1 Projekt reprezentace
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky, odsouhlasen
po zapracování drobných připomínek
5/6 Upravit Projekt dle vznesených připomínek a zaslat výboru.
O:
Zídková
T:
21.10.2016
7.2 Projekt SCM
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky, odsouhlasen
po zapracování drobných připomínek
5/7 Upravit Projekt dle vznesených připomínek a zaslat výboru.
O:
Suková
T:
21.10.2016
5/8 Zaslat finální verze VV ČSPS k odsouhlasení.
O:
Drochytková
T:
nejpozději 4.11.2016
8. Různé
- LEN Clinic, 4.-6.11.2016, Paříž, Francie – zúčastní se na vlastní náklady
Vidlařová, Ringlerová, Nykodýmová, Králíková
- rozeslány (Roubíčková) podklady pro zpracování FINA Activity Report
s termínem odevzdání do 14.10.2016, následně předat na svaz – z. KR
- odsouhlasen návrh KR vysílat na vrcholné soutěže po dvou rozhodčích s tím,
že se o náklady druhého rozhodčího podělí
- 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)
- sekce odsouhlasila v návaznosti na rozhodnutí VV ČSPS pořadatelství MEJ
v roce 2019 v Praze
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-

-

návrh nominace rozhodčích na MČR 2017 zpracuje KR do 31.10.2016
sekce vzala na vědomí vyjádření M. Drochytkové k e-mailu O. Cibulky
(rozhodování na MEJ) včetně dokladů o uhrazení a žádá zaslání vyjádření na
všechny oddíly
seznam rozhodčích bude umístěn na stránky – z. Roubíčková

Zapsala: Drochytková
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