Zápis č. 10 z jednání sekce SY ze dne 19.3.2020
Přítomny: Linda Flešková, Mirka Lungová, Monika Morawitzová, Tereza Ullmannová, Jana Vidlařová
Kontrola úkolů z minulého zápisu:
o Revize soutěžního řádu – z. metodická komise SY do konce ledna 2020 – splněno,
návrh bude přednesen na VH SY
o v STD SY pro rok 2020 bude specifikováno v rozpisech mistrovských soutěží, musí být
upraveno i v rozpisech nemistrovských soutěží – z. pořádající kluby
 Sekce SY požaduje úpravu synchro části webové stránky czechswimming.cz – vytvořit záložku
„dokumenty“, kde budou vloženy potřebné dokumenty pro synchro – STD, formuláře pro
sestavy, pravidla, řády, metodika MŽ, tabulka VT – oslovit p. Adamce na úpravu stránek – z.
Monika – úkol trvá
 do konce září předloží jednotlivé členky sekce SY svůj návrh činnosti na toto volební období,
z těchto návrhů bude vytvořen jednotný program, který bude předložen ke schválení VH – z.
všechny členky sekce – úkol trvá, bude předloženo ke schválení na VH SY








Sportovní kalendář 2020 – hl. rozhodčí pro Ostravský Delfínek – Monika Morawitzová
o žádáme pořádající klub o zaslání rozpisu soutěže, rozpis bude dodržovat pravidla
a disciplíny dle pravidel FINA a soutěžního řádu s případnými úpravami
odsouhlasenými sekcí SY
Zpracování přehledu účastí FINA rozhodčích na soutěžích v roce 2019 – z. Monika – úkol trvá,
bude vytvořená nová tabulka s přehledem účasti aktivních FINA rozhodčích v průběhu let
Po OH bude mít svaz nového metodika, lze využívat i pro synchro, sekce SY navrhuje oslovit
asistenta metodika jako dobrovolníka – z. metodická komise SY
V IS chybí výsledky některých soutěží roku 2019 – z. TjTá – Táborský pohár – splněno
Sekce SY schválila přestup Julie Hillermanové z UnBr do TeBr od 6.1.2020 s přestupným
2000Kč – do konce února budou převedeny peníze, sekce SY bude informována, jakou
formou byly předány – uhrazeno dne 25.2.2020 převodem z účtu
Uznání kvalifikace trenér II. třídy – přesné podmínky pro uznání budou řešeny na VV dne
5.2.2020 a následně budou zaslány v dodatku k zápisu do klubů – sekce SY nemá stanovenou
pozici garanta dle Kvalifikačního řádu, nelze tedy schvalovat uznávání kvalifikací trenérů
jednotlivých tříd.

Nové: ‐ upozornění, veškeré nové body jsou sepsány k datu konání sekce, změny, které se odehrály
po schůzi sekce budou vypsány v samostatných bodech!
 odložena VH SY, nový termín bude upřesněn po stanovení termínu Konference ČSPS
 Školení rozhodčích II. třídy:
o školení proběhlo v termínu 15.‐16.2.2020 v Brně, školitelé Monika Morawitzová a
Renata Kožená
o účastnilo se celkem 17 rozhodčích, všichni úspěšně splnili teoretickou část
o praktickou část mají plnit při MČR, vzhledem ke změně termínů soutěží sekce SY
odsouhlasila možnost splnění praktické části na soutěžích v okolních státech (SVK,
HUN), dle nové termínové listiny a za účasti Moniky Morawitzové. Po zveřejnění

nových termínů komise rozhodčích SY rozešle možné soutěže, kde se dá plnit
praktická část. Po splnění praktické části bude uznána kvalifikace II. třídy.
 Přesunuté/zrušené termíny soutěží v rámci ČR:
21.03.2020
MHC a Pražská akvabelka
zrušeno
4.‐5.4.2020
MČR SŽ a SEN
nový termín 7.‐8.11.2020
25.‐
26.4.2020
MČR MŽ, JUN a Masters
nový termín říjen 2020
01.05.2020
Ostravský Delfínek
aktuálně v řešení
16.05.2020
Perníkové srdce
aktuálně v řešení
zrušeno po zasedání sekce dne
30.05.2020
Synchro Plzeň
1.4.2020
06.06.2020
Olomouc Summer Cup
aktuálně v řešení
 Přesunuté/zrušené mezinárodní soutěže
25.‐
28.3.2020
Synchro Belarus Junior Open
27.‐29.3.
2020
FINA ASWS #2 Hurghada, EGY
10.‐
12.4.2020
FINA ASWS #4 Budapešť, HUN
17.‐
19.4.2020
FINA ASWS #5 Kazaň, RUS
20.‐
24.5.2020
MES, Budapešť, HUN
29.‐
31.5.2020
FINA ASWS #7 Madrid, ESP
3.‐7.6.2020
ME Masters
24.‐
28.6.2020
MEJ Malta
13.‐
15.7.2020
Comen Cup, Alexandroupolis, GRE









česká výprava neodjela
přesunuto, termín neznámý
přesunuto, termín neznámý
přesunuto, termín neznámý
přesunuto
prozatím v plánu, předpokládáme přesun
přesunuto, termín v jednání
plánovaný přesun
dříve zveřejněný nový termín 17.‐
20.9.2020

Vzhledem k přesunutým termínům soutěží je nutno provést novou nominaci FINA rozhodčích
na mezinárodní soutěže, hlavně na ty, které mají již známé termíny (viz níže), přednost
v nominaci mají vždy ti rozhodčí, kteří již byli nahlášeni na danou akci – z. komise rozhodčích
– oslovení FINA rozhodčích o přihlášení se na nové termíny soutěží
Byl oznámen přesun termínu kvalifikace na OH na červen 2020
MSJ Quebec, CAN zatím bez informací
Zrušeno školení pro chief recordery dne 3.4.2020 – sekce SY plánuje provést školení den před
MČR v Olomouci na podzim.
FINA ASWS v Paříži – sekce obdržela hodnocení od reprezentační trenérky, pár
Dufková+Mazánková splnil B limit pro účast na kvalifikaci na OH, spoluúčast pro závodnice
stanoví VV, ani jedna sestava (sóla Dufková, Mazánková, páry Dufková+Mazánková,
Hrazdirová+Klusková) nevyplavala limity pro MES 2020
Na žádost reprezentační trenérky Libuše Zídkové a trenérky JUN reprezentačního páru Soni
Bernardové byl VV a sekcí SY uznán B limity pro MEJ pro technický pár Hrazdirová+Klusková
ze soutěže ASWS v Paříži.







VV neschválil změnu v projektu pro JUN/SEN reprezentační tým – neschválil účast na jediné
možné termínově vhodné soutěži, členky sekce SY nesouhlasí s tímto rozhodnutím a žádají o
přehodnocení rozhodnutí – budou vypsány důvody, proč není možnost účastnit se jiné
soutěže, byť si budou větší část účasti hradit a finance v rozpočtu pro JUN a SEN tým jsou
k dispozici
O účasti výběru SŽ na Comen Cupu bude sekce SY diskutovat při dalším jednání
O plánovaném školení trenérů III.třídy a o plánování zdokonalovacího kempu bude sekce SY
diskutovat při dalším jednání
Schválené hostování: Agáta Mazuchová ze SyBř do UnBr, Laura Tkadlecová ze SyBř do UnBr,
Rozálie Novotná ze SyBř do UnBr, Eva Kubíčková ze SKP Kometa Brno do KPSP Kometa Brno,
Martina Němcová z KPSP Kometa Brno do UnBr, vše do 30.12.2020

Změny, které nastaly po jednání sekce:
 Přesun MES na termín 17.‐30.8.2020 (celý šampionát)
 Plánovaný přesun MEJ na srpen‐září 2020
 Zrušena soutěž Synchro Plzeň
 Přesun OH na 23.7. ‐ 8.8.2021, o přesunu termínu kvalifikace na OH nemáme zatím zprávy
 Dne 2.4.2020 se bude jednat o přesunu termínu MS 2021
 Dne 1.4.2020 sekce SY navrhla klubům pořádající Ostravský Delfínek a Perníkové srdce zrušit
tyto soutěže – Ostravský Delfínek posunut na neurčito

V Praze dne 1.4.2020

zapsala Monika Morawitzová

