ZÁPIS č. 2 z projednaných otázek korespondenčním způsobem
za období únor-březen 2014
Kontrola zápisu č. 1
4/2
Nastavit způsob kontroly sportovní prohlídky, nutnost sjednocení s celým
plaveckým svazem, prozatím využívají jen DP, kde je největší riziko, my však
kontrolu budeme provádět, pokyny budou poslány současně s rozpisem
soutěže, prověřit u ČUS, ČSPS, ze zákona, kdo odpovídá za zdravotní stav
sportovce – samostatný bod
5/1
Vytvořit metodiku přípravy mladších žákyní, včetně cvičení na suchu – úkol
trvá, t. 30.6.2015, o. Masters
6/6
Aktualizovat seznamy trenérů a rozhodčích na základě uskutečněných školení
a seminářů – stále nesplněno, nový termín do 25.4.2015, o. Masters,
Gregr
7/2
Zpracovat návrh finančního plánu SCM na rok 2015 – splněno
7/3
Umístit na internetové stránky Projekt 2015/2014 včetně fotografii zařazených
závodnic – splněno
7/5
Předložit a projednat požadavek na vybavení od fy Addidas na jednání VV
ČSPS – samostatný bod
7/6 Po VCP provést doplnění a odeslat do oddílů ke kontrole, následně vydat VT
za rok 2014 a umístit na web – splněno
7/7 Začít na naplňování textem jednotlivé body osnovy předmětné metodiky a
předložit výboru k 1. čtení – úkol trvá, termín posunut na 31.3.2015, o.
Masters + pracovní skupina
7/12 Stanovit metodiku použití prostředků z dotace na mládež (loterijní peníze) –
vypouští se ze sledování
1/1
Zpracovávat průběžné čerpání rozpočtu 2015 a předkládat ho pravidelně
výboru sekce – úkol trvalý, vypouští se ze sledování
1/2
Zaslat návrh rozhodčích pro MČR SEN a STŽ v Olomouci, pro MČR JUN a
MLŽ a pro MČR Masters do jednotlivých oddílů k vyjádření – splněno
1/3
Zpracovat a zaslat výboru hodnocení VT z prosince a také chybějící ze září
(testování) – splněno (pozn. za září nedohledáno)
Zápis č. 1 schválen.
1. Sportovní prohlídky
Při MMH 2015 byla provedena při prezenci kontrola dokladů o sportovních
prohlídkách u věkové kategorie žákyně A a B. Kompletní dokumentaci předložily
pouze oddíly Kometa a Tesla.
Vzhledem k tomu, že nebyla informace o provedení kontroly v rozpise, byly všechny
závodnice připuštěny k soutěži.
Pro následující MČR musí být v rozpise uvedeno, že se kontrola bude provádět a
oddíly jsou povinny předložit doklady o sportovní prohlídce všech závodnic, které se
příslušného MČR zúčastní.
2/1
Dořešit otázku sportovních prohlídek u přestupujících závodnic z kategorie
žákyně A (B) do kategorie mladší žákyně v průběhu roku.
O:
výbor sekce
T:
do 30.6.2015
2. Memoriál Míly Heršálkové 2015
V neděli 18.1.2015 se uskutečnila soutěž MMH 2015.
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Po 14ti dnech sekce řešila informaci, že u žákyní A ve Splitové poloze
rozhodčí/naháněčka nutily děti do pomalého skrčování z natažení a také to hodnotily.
Sekce k tomuto zaujala následující stanovisko:
Upozornit naháněče, že jejich funkci je pouze posílat děvčata ve správném pořadí na
figury a nezasahovat do figur jako takových. Hlavní chyba byla u panelové rozhodčí,
která pokud si nebyla jista, jak má byt figura správně provedena, měla se obrátit na
hlavní rozhodčí před závodem či zastavit závod na panelu a oslovit hlavní rozhodčí.
V STD tato figura popsána jednoznačně.
3. Vybavení reprezentace sportovním materiálem
Proběhla schůzka s obchodním zástupcem, zpracován návrh výbavy v hodnotě cca
150 tis. Kč, předloženo k odsouhlasení na VV ČSPS 18.3.2015. Z důvodu nejasných
financí odloženo k projednání na 23.4.2015.
2/2
Projednat nabídku na jednání VV ČSPS.
O:
Drochytková
T:
23.4.2015
4. Hospodaření 2015
Kontrola čerpání rozpočtu SY byla provedena k 18.3.2015, některé čerpané položky
nebyly však ještě zaúčtovány svazem.
2/3
Provést kontrolu čerpání rozpočtu k 31.3.2015.
O:
Ptáková
T:
20.4.2015
5. FINA SCHOOL 2015
FINA School ve dnech 2.-6.4.2015 v Budapešti se zúčastnily Drochytková a
Peterková z Komety, Kožená z Tesly, Roubíčková a Chramostová z Neptunu Praha.
Příspěvek na FINA School byl odsouhlasen Drochytkové a Kožené do max. výše
7.500,- Kč/os, vzhledem k tomu, že jsou rozhodčí FINA.
Absolvováním FINA School obdrží rozhodčí Peterková, Roubíčková, Chramostová)
vyšší třídu kvalifikace v souladu s Kvalifikačním řádem rozhodčích.
2/4
Vystavit a předat Osvědčení o kvalifikaci rozhodčího.
O:
Drochytková
T:
25.4.2015

6. SCM
Proběhly VT ve dnech 24.-27.1.2015 a 3.-6.4.2015 v Brandýse.
Za obě hodnocení na stránce
http://synchro.czechswimming.cz/subdom/synchro/index.php/scm
kde jsou i fotografie závodnic zařazených do SCM.
Sekce odsouhlasila, že na MC pojede tým ve složení výběru ČR, a vítěz MČR
kategorie duo a sólo. Definitivní rozhodnutí projedná výbor sekce po MČR STŽ.
Ve dnech 31.1.-1.2.2015 se závodnice z SCM zúčastnily Mistrovství Slovenska
v Bratislavě, rozhodčí J. Vidlařová, N. Koubková, trenér L. Kryzerová – hodnocení
v příloze.
Ve dnech 13.-15.2.2015 se závodnice Kociánova a Vlasáková (NepP) zúčastnily
kvalifikace pro EOH, rozhodčí K. Vostárková, trenér a team manažer J. Vidlařová –
hodnocení v příloze.
Děvčata se kvalifikovala na EOH (MEJ) v Baku.
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7. Soutěžní řád
V termínu odeslány připomínky pouze od K. Ptákové.
Řeší se (Drochytková, Bažil) on-line přihlašování na soutěže, které by odstranily
nedostatky v přihláškách (rok narození, vyplavanou VT, info o registraci) s termínem
doladění na podzim 2015. Z tohoto důvodu zůstává kapitola 8. Přihlášky a 9.
Odhlášky otevřené.
2/5
Zaslat připomínky k Soutěžnímu řádu
O:
zbývající členky výboru
T:
22.4.2015
8. Další projednané body
- sekce neodsouhlasila návrh (Vostárková) na snížení výkonnostních tříd u
mladších žákyní. Otázkou VT (snížení) se bude výbor zabývat při zpracovávání
STD pro rok 2016.
- sekce odsouhlasila hostování závodnic Hrazdírové a Veverkové z Tesly do
Univerzity Brno – skoky
- Valná hromada SY a Konference ČSPS se uskuteční 12.9.2015. Místo bude ještě
určeno. VH SY bude volební, oddíly zašlou návrhy kandidátů do výboru SY
na svaz ČSPS nejpozději do 30.6.2015.

Zapsala: Drochytková
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