
 SPF/2022/SPPracovná skupina /Z2 

Zápis zo stretnutia pracovnej skupiny synchronizovaného 

plávania č.2/2022 

SPF 
konaného dňa 20.04.2022 dištančne – Google online forma 

 začiatok o 13:00 hod. 

ukončenie 15:45 hod. 
 

Prítomní členovia:     

Dištančne: všetci členovia 

Predsedajúci: p. Moravcová Valko 

členovia: p. Strapeková, p. Mezovská, p Solymosiová 

prizvaní členovia:  generálna sekretárka p.  Lange (GS),  

 

Otvorenie a program k diskusii 

P. Moravcová privítala prítomných členov a oboznámila členov s programom stretnutia a témami 

k diskusii. 

 

1.       Plány práce pre RD juniorov a ml. juniorov 

2.       M SR Brno – preloženie súťaže 

3.       Majstrovstvá Slovenska / Zlatá rybka Bratislava , Termín 07.-08.05.2022 

4.       SW Paríž diskusia k nominačnému pretekov sóla 

 

 

1.Plány práce pre RD juniorov a ml. juniorov 

 

Pani Moravcová otvorila diskusiu k nutnosti schválenia plánov práce RD juniorov a ml. juniorov 

a naväzné schvaľovanie účasti  na podujatiach špecifikovaných a vyplývajúcich práve z plánov 

práce.  Pani Solymosiová informovala, že diskutovali prerobenie plánov podľa seniorského plánu 

s repre. asistentkami a mali aj rodičovské stretnutie. Tak ako pri seniorskom pláne práce so 

zmenami plánov po vzore seniorského plánu práce nesúhlasili. A to konkrétne s princípom 

nominácie pre disciplíny sóla a pár ( tj. obdobným princípom ako sú v seniorskom RD), kde 

môže byť konkurencia o tieto posty pri nominácii. Pani Moravcová objasnila, že kritériá nie sú 

znevýhodňujúce, že snahou je dosiahnuť súťaživosť a  zabezpečiť vyššiu objektivitu a integritu 

hodnotenia výkonnosti a výsledku pre nomináciu v prípade podobnej výkonnostnej úrovne pre 

individuálne-párové disciplíny. Diskutujúci sa dohodli, že plány práce  upraví pani Mezovská  

podľa princípov plánu seniorského RD a budú bez uvedených mien vypracovateľov. 

 

2. M SR Brno – preloženie súťaže - 23.4.-24.4.2022  Czech Republic Open Championship a 

Majstrovstvá Slovenska Brno (Česko), (mladšie juniorky/mladší juniori, seniorky/seniori) 

  

Pani Strapeková informovala, že nastal problém s Majstrovstvami SR a ich usporiadaním v Brne 

nakoľko Česi nesúhlasili s vyhlasovaním výsledkov MSR  počas ich súťaže. Ďalšou závažnejšou 

námietkou bolo neinformovanie všetkých klubov riadne a včasne, že súťaž v Brne bude zároveň 
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aj súťažou MSR v kategórii ml juniorky/ri a seniorov. Z dôvodu, aby nikto nebol poškodený sa 

diskutujúci priklonili k alternatívnemu riešeniu: 

1. Majstrovstvá Slovenska Brno (Česko) (mladšie juniorky/mladší juniori) budú preložené a 

spojené s pretekom 28.05.-29.05 2022  Delfínik  Bratislava (začiatočníčky/začiatočníci, 

mladšie žiačky/mladší žiaci, mladšie juniorky/mladší juniori).  

2. Majstrovstvá Slovenska Brno (Česko) pre seniorskú kategóriu budú preložené na jeseň. 

Termín bude určený neskôr. 

 

Úloha: Vyriešením situácie bola poverená V. Strapeková ako členka klubu, ktorý má na starosti 

organizáciu súťaže Delfínik.  

Zmeny-usporiadania MSR bude zodpovedať postupom  a štandardom SPF. 

 

3. Majstrovstvá Slovenska / Zlatá rybka Bratislava 07.-08.05.2022 

 

Pani Strapeková informovala ako usporiadateľ týchto Majstrovstiev a pretekov, že sa zápasí 

s problémom ochoty-dostupnosti rozhodcov. Veľa rodičov, ktorí majú rozhodcovskú kvalifikáciu 

odmietajú poskytnú súčinnosť  a žiadajú odstúpenie viceprezidentky SP. Momentálne problém je 

so zabezpečením pozície protokolistu pre túto súťaž.  

Pani Strapeková oslovila zahraničných rozhodcov za účelom obsadenia pozície. 

 

 
4. SW Paríž diskusia k nominačnému preteku sóla 

 

Rozsiahla debata prebehla k nominačným pretekom  SW v Paríži, kde jedna z pretekárok 

Chiara Diky,  nenastúpila na jeden (druhý v poradí) zo svojich prihlásených štartov. Pred 

súťažou po príjazde do dejiska mala pozitívne 2 testy (PCR a Atg) na Covid. Pri následnom 

testovaní pred súťažou mala jeden negatívny antigén test a FINA organizátor jej povolil štart 

na súťaži. Prvý štart-disciplínu absolvovala a následne nenastúpila na druhú disciplínu pre 

následky vyčerpania z choroby Covid. Vedúca výpravy M. Thuringer poskytla dôvod - 

ospravedlnenie nenastúpenia na súťaž ako dôsledky ochorenia Covid a nepriaznivého efektu 

prvého štartu na zdravotný stav pretekárky. Toto ospravedlnenie nebolo lekársky podložené 

ospravedlnenie, nakoľko ho poskytla jej osobná trénerka a vedúca výpravy na základe 

vyhodnotenia  zdravotného stavu po absolvovaní prvej súťaže. Diskutovali sme o tom či má 

byť Chiare za neabsolvovanú súťaž pripísaná známka 0 do priemeru nominácie, alebo či sa 

jej bude táto disciplína hodnotiť z pohľadu ospravedlnenia na základe nedoliečenej choroby.  

V pláne práce v kritériách je napísané, že môže sa zo štartu ospravedlniť pre chorobu 

a zranenie, avšak nie je tam jednoznačne napísané, že toto ospravedlnenie musí byť 

poskytnuté od lekára.  

 

Z tohto dôvodu po búrlivej diskusii sme sa priklonili  k záveru, že Chiara nedostane za 

neabsolvovanú súťaž 0, ale do priemeru sa jej započíta horší výsledok z nasledujúcich 

nominačných súťaží 2x. V športe platí „nepísané” pravidlo, ktorým by sa v rámci fair-play 

pri nejasných rozhodnutia mala rozhodujúca osoba vnútorne riadiť. Princíp hovorí, že pri 

sporných-nejasných  rozhodnutiach sa máme  prikláňať na stranu-v prospech športovca. 

Hoci táto problematika sa týka dvoch športovcov, máme za to že Chiara bude niesť určitým 
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spôsobom nevýhodu nakoľko a) nemôže už ďalšiu súťaž vynechať inak vypadne 

z príležitosti sa nominovať v danej disciplíne a po b) bude sa jej zarátavať nižšia známka dva 

razy. P. Mezovská zároveň požiadala, aby na (druhej nominačnej súťaži) Czech Open v Brne 

pri súťaži sóla nerozhodovali slovenské rozhodkyne, aby bola integrita hodnotenia vyššia. P. 

Strapeková, ktorá na súťaž cestuje ako rozhodkyňa a prisľúbila, že je v jej záujme 

nerozhodovať disciplínu sóla bude v jej snahe to zabezpečiť u organizátora.  

 


