
             

  Zápis ze schůze Sportovního úseku 12/2017    
             

   

Přítomni: Michael Maier, Michal Smolař, Tonda Mrzílek, Václav Novotný   

Hosté : Tomáš Musil           

Omluveni: David Křížek          

Datum konání : 7. prosince 2017         

            

 Program/Projednané body         

 1) SCM 29''              

 -Zvýšit aktivitu celého seskupení třídy 29''       

 -Zlepšit prezentaci LT 29''         

 -Pokusit se  lépe propojit s ostatními třídami - Feva,420,Q a ostatní   

 -Po kontrole všech lodí je potřeba aby bylo investováno - hlavně do plachet  

 -Otázka Vedení asociace 29'' se už řeší(stále je předsedou LT Michal Smolař)  

 -Rozdělit povinnosti mezi trenéra třídy a nového vedení 29''    

 -Zapojit do fyzických testů i členy SCM 29'' a zajistit jejich sportovní/fyzickou   

   přípravu.           

 -Hodnocení činnosti SCM 29''        

             

 2)SCM Laser           

 -Projednání výhrad trenéra k některým členům SCM ohledně jejich momentální   

   kondice, sportovní přípravy a stavu jachtařského materiálu který používají  

 -Pozitivní hodnocení přípravy Štěpána Novotného a Martiny Bezděkové   

 -Pozitivně hodnocena také aktivita V. Moučky.      

 - Nově přijatí členové SCM ihned zapojit do tréninkového procesu   

 -Brno-Testování fyzické kondice členů SCM      

 -Johana Rozlivková převezme agendu kontroly a plánů fyzické přípravy   

 -Požadavek LT na stavbu konstrukce na pro podvozek na 3 až 4 lodě   

 -Hodnocení činnosti SCM Laser        

            

 3)SPS Q           

 -Administrativa a plánování na sezonu 2018       

 -Projednání problému spolupráce s rodiči závodníků     

 -Podpořit závodníky, kteří absolvují nejvíce akcí SPS 

 -Bod o včasném odchodu z Q na ostatní třídy a směrování na nové možnosti v   

  v jiných LT.           

 - Hodnocení činnosti SPS jako celku        

              

4) Různé           

 -Stav motorových člunů po sezoně        

 - stav výměny a přijímání nových členů SPS      

 -ALT by měli pravidelně předložit návrh / výběr v žákovských kategoriích do   

    SPS/SCM           

 -Změna ve vedení administrativy fyzické přípravy a příprava na nové přerozdělení  

    Klíma / Rozlivková          

 -Nově přijatí členové RD,RD B se musí ihned zapojit do systému fyzické přípravy  

   a zároveň absolvovat fyzické kontrolní testy.      

 - Kontrola a hodnocení RD A a RD B včetně kontroly jejich fyzické kondice.  

   Výhrady pouze u Kuby Halouzky.        

 -Diskuze ohledně přípravy na Aarhus 2018       



 -Přihlášky již odeslány/paní Dvořáková       

 -Youth World sailing Championship- Kreyzon /Johana Rozlivková - Trenéři  

  -Ben Přikryl a Lucka Keblová Laser Radial; Šimon Mareček/Jan Svoboda 29''  

  hodnocení po návratu na schůzi SU v lednu 2018       

 - Oblečení pro trenéry a jejich vybavení- probíhá      

  - Oblečení pro RD  je stále v jednání       

  - Nákup nového univerzálního vleku pod motorák      

  - Hodnocení činnosti a přípravy členů RD A a RD B     

             

 V Praze dne 15.12.2017          Zápis provedl - Michael Maier    

             

      - 


