Zápis č. 14 z jednání sekce SY ze dne 1.10.2020
Přítomny:
Omluvena:

Linda Flešková, Monika Morawitzová, Tereza Ullmannová, Jana Vidlařová
Iveta Suková a Libuše Zídková na část jednání
Mirka Lungová

Kontrola úkolů z minulého zápisu:
• 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
– nesplněno, nebyl vytvořen plán pro schválení
•

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 – nově od 1.9.2020
• 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. – z. metodická komise SY, na VH SY bude předloženo ke schválení –
předložena směrnice, která byla schválena s úpravami, avšak musí být dokončené všechny
náležitosti – z. Linda
• LODM 2021 – nový termín 27.6. - 2.7.2021, soutěž v synchronizovaném plavání proběhne
28.6.2020
• Projekty SCM, JUN a SEN reprezentace
▪ Byl stanoven termín pro soustředění SŽ a testy + soustředění pro výběr JUN a
SEN pro týmovou sestavu 14.-17.11.2020 – dle dostupnosti bazénů, update:
vzhledem k aktuální situaci pravděpodobně neproběhne
o Projekt SCM bude schválen s následujícími úpravami:
▪ Kritéria pro zařazení
• Výběr je stanoven dle všech závodů konaných v ČR i v zahraničí v
roce 2020. V roce 2020 splnění I.VT dle STD pro rok 2020 – povinné
figury – poté doplněny o závodnice s II.VT do 63 bodů za povinné
figury
▪ Pro disciplínu sólo a duo je měřítkem získání mistrovského titulu (1. místo) na
Mistrovství ČR ve SŽ v roce 2020 a 2021. – doplnit konkrétněji, proč je
zařazena i MČR 2020 (situace kolem Covid)
o Projekt JUN bude schválen s následujícími úpravami
▪ Doplnit termín pro listopad 2020
▪ Smazat místo konání MEJ 2021 – není potvrzeno místo konání

▪

Plnění limitů pro MEJ a MSJ bude možné na MČR v případě, že v rámci
epidemiologické situace nebude možno zúčastnit se zahraničních soutěží a
plnit limity tam
▪ Kritéria pro zařazení do týmových sestav:
• Sestavy budou složeny z ročníků narození 2002 až 2005 splnění I.VT
pro rok 2020 (STD) doplněny II.VT pro rok 2020 (STD) do 70 bodů na
povinné figury či technické sestavy (sólo, duo) a splnění testů
▪ Jmenný seznam navrhovaných reprezentantek – pro sólo a duo
Klusková+Hrazdirová – uvedené i v seniorském projektu
▪ Specifikace osobních trenérů: Bernardová (sólo, duo), Suková, Morawitzová
(týmové sestavy)
▪ Cíl projektu:
• Na MČR získání splnění limitů, mistrovského titulu (1.místo)
a) sólo (technická a volná sestava)
b) duet (technická a volná sestava)
c) velká týmová sestava (bude upřesněno)
o Projekt SEN bude schválen s následujícími úpravami
▪ Doplnit termín pro listopad 2020–14.-17.11.2020 – podle kapacity bazénu –
update viz výše
▪ Doplnit asistenty reprezentačního trenéra – Bernardová, Saturková?
▪ Oprava bod 5.2
• b) 23-25. 4. 2020 soutěž FINA série Paříž - další kvalifikační soutěž
pro splnění limitu pro dua na Kvalifikaci OH v Tokiu a pro splnění
limitů v sóle, páru, týmu, kombo pro účast na MES 2021
▪ kritéria pro zařazení do týmových sestav:
o Další závodnice budou vybrány na základě výsledků z MČR
2020 a mají vyplavanou I. VT a splněné testy
• Návrh sportovního kalendáře 2021
23.01.2021
MMH
potvrzeno
27.03.2021
MHC + PA
potvrzeno
24.04.2021
Synchro Plzeň
potvrzeno
10.-11.4.2021
MČR SŽ a SEN Brno
potvrzeno
01.05.2021
Ostravský Delfínek
potvrzeno
15.05.2021
Perníkové srdce
potvrzeno
MČR MŽ, JUN a Masters
22.-23.5.2021
Praha
potvrzeno
26.06.2021
Olomouc Summer Cup
potvrzeno
28.06.2020
LODM
potvrzeno
13.11.2021
Táborský pohár
potvrzeno
3.-5.12.2021
VC Prahy
potvrzeno
•
•
•
•

Od 1. ledna 2021 budou všechny soutěže přihlašovány přes IS
Sekce SY bude zahajovat disciplinární řízení s Alžbětou Dufkovou pro znevažování jména
českého synchronizovaného plavání a nerespektování reprezentačních trenérů a
reprezentačních projektů
Organizace Perníkového srdce a MČR MŽ, JUN a Masters v rámci nouzového režimu – update
po uzavření bazénů: Perníkové srdce 2020 zrušeno, MČR MŽ,JUN a Masters přesunuto,
termín zatím není daný
BCDOs nebude žádat sekci SY o příspěvek na soutěž Ostravský Delfínek

•

Pro LODM byla udělena výjimka pro Moravskoslezský kraj – mohou se zúčastnit děvčata roč.
2009

V Praze dne 19.10.2020

zapsala Monika Morawitzová

