ZÁPIS č. 2/2018
21.4.2018 Brno + 5.5.2018 Olomouc
Sekce SY projednala / schválila následující body:
1. Příspěvek pro úšastníky FINA schools
Rozhodčí, kteří jsou v roce 2018 zapsáni na FINA listu a zúčastní se FINA school
v roce 2018 dostanou, příspěvek na účast na FINA school ve výši 5.000 CZK /
osoba.
2. Změna nominace rozhodčích na mezinárodní závody
26. - 29.7.2018 - SŽ - Comen Cup (pouze G rozhodčí) – místo Anny Pavlíčkové byla
nominována Renata Kožená.
Závodů se může zúčastnit pouze rozhodčí, který absolvoval aktuální FINA school.
Sekce SY hradí vždy příspěvek ve výši jako na jednoho rozhodčího, tj. pokud jedou
dva a více rozhodčích, dělí se o příspěvek rovným dílem.
3. Projekt juniorské reprezentace pro rok 2018
viz příloha
Projekt_Jun_repre_1
7-18 .pdf

stanovené bodové limity
2018_limity.pdf

Projekt juniorské reprezentace byl schválen Výkonným výborem ČSPS dne 7.3.2018
s následující poznámkou:


Solo + duet účast na základě splnění limitu A bude hrazena VV, za předpokladu
splnění limitu B bude stanovena VV spoluúčast.



Tým – účast na základě splnění limitu A. Při umístění do 8. místa je hrazena VV, do
11. místa VV stanoví spoluúčast.



Finanční zabezpečení předloženého projektu přípravy je řešeno v rámci rozpočtu
sekce synchronizovaného plavání.

4. Volby předsedy sekce SY
Sekce SY odsouhlasila, po dohodě s VV ČSPS, že volby na předsedu Sekce SY
budou probíhat v řádném termínu, tj. jaro 2019. Do té doby bude sekce fungovat pod
vedením místopředsedkyně J. Vidlařové, která je i řádnou členkou VV ČSPS.
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5. Nominace na MEJ 2018 Tampere
(26.6. – 1.7.2018)
Sekce SY odsouhlasila složení výpravy v následující sestavě:
Závodnice:
Dvořáková
Fantová
Hrazdirová
Hodová
Juráková
Klusková
Mazánková
Mrázková
Muchová
Nováková
Vrbická
Provazová

Debora
Sofie Renata
Alex Lucie
Eliška
Nicole
Karolína
Vendula
Aneta
Karolína
Laura
Eliška
Michaela

Trenéři:
Suková
Bernardová
Koubková

Iveta
Soňa
Natálie

Team manažer:
Morawitzová Monika
Rozhodčí:
Cibulka

Ondřej

Fyzioterapeut:
Morávková

Barbora

Zástupce pořadatele MEJ 2019:
Vidlařová

Jana

Sestavy:
sólo volné + technické
duo volné + technické
tým volný + technický
+ povinné figury
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6. Nové SCM webové stránky
SCM
Stránky budou mít 2 části, veřejnou a klubovou. Kluby dostanou svoje přihlašovací
údaje.
Měsíční poplatek za pronájem stránek – 200 Kč.
Odměna za vytvoření a správu stránek pro M. Morawitzovou:
květen 2018 – 1.000 Kč
červen 2018 – 1.000 Kč
červenec 2018 – 1.000 Kč
listopad 2018 – 1.000 Kč
prosinec 2018 – 1.000 Kč
7. Seniorská reprezentace
Sabina Langerová – dodala potvrzení od lékaře, že má okamžitě ukončit sezonu.
Vyřazení z reprezentačního družstva je třeba administrativně dořešit s ČSPS.
Odpovědná: J. Vidlařová, ihned
Aneta Mrázková – dle osobní trenérky S. Bernardové se chce soustředit na MEJ a
zároveň dodala potvrzení od lékaře, že po každé větší sportovní zátěži musí mít
klidový režim. Nutno vyřešit písemně zda má být i nadále vedena jako náhradnice
dua Dufková + Pavlíčková. Na tuto skutečnost byla S. Bernardová upozorněna,
reprezentační trenérkou.
Odpovědná: L. Zídková, ihned
8. Nominace na ME 2018 v Glasgow
(3. – 7.8.2018)
Splněný B limit na ME 2018 ve volném duu mají:
 Dufková Alžběta + Pavlíčková Alice
 Hodová Eliška + Mrázková Aneta
Dle VV ČSPS účast na ME bez vyplavaného alespoň limitu B pro danou disciplínu
není možná.
Na ME může startovat v každé disciplíně pouze 1 sestava ze země.
Sekce SY schválila následující:
Oba páry se zúčastní FINA serie Syros, 15. – 17.6.2018. Budou startovat jak
v technickém, tak ve volmém duu.
Na ME bude nominováno to duo, které na FINA serie Syros získá více bodů a
zároveň bude mít splněno limit. Platí pro každou disciplínu zvlášť. Může se tedy stát,
že ve volném duu bude startovat jeden pár a v technickém duu druhý pár.
Stejný princip platí pro sóla Dufková Alžběta a Hodová Eliška. Mazánková Vendula
se prostřednictvím své trenérky možnosti účasti na ME 2018 vzdala s tím, že se chce
soustředit na juniorskou kategorii.
Složení výpravy je v následující sestavě:
Duo volné + technické:
 Dufková Alžěta + Pavlíčková Alice
 Hodová Eliška + Mrázková Aneta
Sólo volné + technické:
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Dufková Alžběta
Hodová Eliška

Trenér:
 Zídková Libuše
Tým manažer:
 Ivana Svobodová
Rozhodčí:
 Ivona Králíková
Fyzioterapeut:
 Morávková Barbora
Účast dua Hodová Eliška + Mrázková Anetana na FINA Serii na Syrosu byla
odsouhlasena SCM koordinátorem.
9. Školení rozhodčích III. třídy
Školení rozhodčích III. třídy proběhne v Brně, 20. – 21.10.2018.
Pořadatel:
 M. Drochytková.
10. FINA School 2018 v Praze
FINA School v roce 2018 nebyla do ČR přidělena.
11. Pravidla – české rozdíly oproti FINA
AS 4.4 Free Combination: sestavu plave 6 až 10 závodnic
AS 4.5 Highlight: sestavu plave 6 až 10 závodnic
Muži v týmu / kombu: v sestavě může plavat maximálně polovina mužů. Pořadatel
soutěže může poměr upravit rozpisem.
Žena z volného a technického mix dua nemůže plavat v jiném volném nebo
technickém duu. Může plavat ve všech ostatních disciplínách.
12. FINA handbook
Sekce SY obdržela 1 ks tištěných FINA pravidel, ty předala I. Králíkové, FINA observrovi
/ člence LEN TSSC.
Na náklady sekce budou pořízeny 4 další tištěná FINA pravidla pro tyto kuby:
1x Kometa Brno, 1x Tesla Brno, 1x SKUP Olomouc, 1x Neptun Praha.
Pokud má někdo další zájem, dejte vědět do 31.5.2018 na e-mail:
jana.vidlarova@czechswimming.cz.
Knihy budou objednány na vlastní náklady, ne z rozpočtu sekce SY.

Zapsala:
Jana Vidlařová, 16. 05. 2018
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