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Zápis z TMK 

 
Dňa: 24 októbra 2022, 20,00 hod, forma online 

 
Prítomní:   Jana Mezovská, Ivana Solymosyová, Nora Szauder, Monika Thuringerová 
Ospravedlnení:  Jana Labudová 
Pozvaní:  Veronika Strapeková 
 
 
Predseda TMK JM privítala všetkých zúčastnených. 
 
TMK sa bude na tomto sedení zaoberať nasledovnými témami - úlohy zo zasadnutia Sekcie SP. 

- Termínová listina pre rok 2023 
- Zostavenie pracovnej skupiny TESTOVANIE 
- Preklady nových pravidiel 
- Kritériá na vrcholové súťaže 
- World Ranking – mená slovenských reprezentantov v discilínach sólo, pár, mix pár, ktoré treba nahlásiť 

na FINA 
- iné 

 
 
1. Decemrová súťaž Vianočný kapor, 17.12.2022 
Veronika Strapeková na úvod požiadala, aby sme prediskutovali systém pripravovanej súťaže  a určili figúry 
a technické elementy na súťaž. Pozvánku pripraví Jana Labáthová s Monikou Thuringerovou do konca tohto 
týždňa 
 
Dohodnuté detaily súťaže: 

– podľa nových pravidiel, open súťaž, tj otvorené aj pre ostatné krajiny 
 
Ml žiaci, 4 Figúry 2. skupina 

Compulsory 
106 Straight Ballet Leg 1.6  
301 Barracuda 1.8 
Group 2  
363 Water Drop 1.8  
401 Swordfish 2.1 

 
Mladší juniori, 4 figúry,  Section A  
Group 1  140g Flamingo Bent Knee, Twist Spin 2.9  

437 Cyclone, Open 180° 2.6  
Group 2  308h Barracuda Airborne Split Spin Up 180° 2.9  

407 Swordfish Straight Leg Ariana Rotation 2.6 
 
Juniori – Tímové elementy, ľahšia verzia 
Seniori - Párové elementy, ľahšia verzia 
 
 
2. Termínová listina 
dohodli sme termíny na základe informácií od Veroniky Strapekovej, všetky Majstrovstvá sa budú konať 
spoločne s ČR a Rakúskom,  Sekcia bude termíny schvaľovať na najbližšom zasadnutí, budú zverejnené na 
web stránke. 

 
 

3. Zostavenie pracovnej skupiny TESTOVANIE 
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vedúca pracovnej skupiny – Jana Labudová, člen Veronika Strapeková. Úloha: pripraviť koncepciu, pripraviť 
batériu testov, navrhnúť vhodné termíny. 
V prípade potreby doplniť členov. 
 
 
4. Preklady nových pravidiel 
prekladať budú:  Jana McDonnell, Linda McDonnell, Jana Mezovská, Zuzana Žáková 
úloha - pripraviť stretnutie (JM), v rámci stretnutia prejsť cez nové pravidlá a vytypovať časti, ktoré treba 
poprekladať, rozdeliť si preklady, pripraviť časový plán prekladov 
pozn.:Určite treba preložiť základné FINA pravidlá, ktoré sú potrebné ako podklady pre synchro dokumenty - 
Súťažný poriadok a ŠTD 2023. 
Info k novým pravidlám: 
Veronika Strapeková spomenula v tejto súvislosti možnosť online účasti na trénerskom školení v Arube, mená 
treba nahlásiť cez GMS systém. Informácia k tomuto školeniu bude na najbližšej Sekcii. 
Anastázia Petrenko z FINA, info o možnosti priameho vysvetlenia pravidiel u nás. Detaily (termín, miesto a iné) 
zatiaľ nie sú známe. 
Prebehla diskusia o Trénerských kartách - Coaches cards. Karty sa budú vypisovať v anglickom jazyku. 
Návrh na preposlanie liniek s novými pravidlami, Veronika Strapeková pripraví platformu pre trénerov, návrh cez 
WhatsApp a SPF web stránky. 
 
 
5. Kritériá na vrcholové súťaže 
V prvom kroku treba nadefinovať vrcholové súťaže pre jednotlivé vekové kategórie. 
Vzhľadom na nové pravidlá presúvame nastavenie kritérií na účasť na vrcholových súťažiach na neskoršie 
obdobie. Úloha TMK – rozobrať zostavu/zostavy z pohľadu nových pravidiel. Túto tému/novú filozofiu 
presúvame na nasledujúce sedenie.  
Návrh – skôr pripraviť výber do reprezentácie, nastaviť bodovú hodnotu PF podľa nových pravidiel. 
 
 
6. World Ranking – mená slovenských reprezentantov v discilínach sólo, pár, mix pár, ktoré treba nahlásiť na 
FINA 
na FINA treba zistiť, či treba nahlásiť iba jedno sólo, jeden pár, jeden mix pár - zistí Nora Szauder 
 
 
7. Iné 
Na ďalšom sedení budeme riešiť materiál – Vízia na 2023 až 2028, úloha č. 1 
Návrh na U8 a U10  Figúry, zosúladené s ČR a Rakúskom, budú uverejnené v ŠTD 2023. 
 
Najbližšie stretnutie 21.11.2022 
 
 
Ďakujeme všetkým za účasť. 
 
 
Zapísala: Jana Mezovská 
Overila:   Ivana Solymosyová 
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