
Protokol vrchního rozhodčího pro plavecké soutěže 

Soutěž: Letní pohár žactva (11let) – Čechy – Plzeň Slovany 

Termín:  17.6.2017 

Vrchní rozhodčí: Ondřej Kočovský 

Presentace oddílů 
1. potvrzení účasti:  

většina oddílů včas 
v souladu s ustanovením Soutěžního řádu „Sazebník pokut“ čl. 17.3 navrženy pokuty oddílům: 
LoNy – 500 kč 
SpHoř – 500 kč 
SŠKru – 500 kč 
ČACR – 500 kč 
ČKPK – 500 kč 
Prosím VSP, v případě schválení navržených pokut, o zaslání faktury jednotlivým oddílům. O navržení 
pokuty zástupci oddílů informováni při prezentaci. 

2. odhlášky: 
vše dle Soutěžního řádu a rozpisu soutěže 
 

3. přihlášky štafet: 
vše dle Soutěžního řádu a rozpisu soutěže – při prezentaci 
 

Závodiště 
1. připravenost bazénu (dráhy, nádoba na vodu pro závodníky, židle pro závodníky a pro rozhodčí): 

bez připomínek – na úrovni Mistrovství republiky 
 

2. označení  15m: 
dle pravidel, 15m po startu lano, 15m po startu a obrátce vyznačeno na plovácích  
 

3. praporky pro znakové obrátky: 
bez připomínek, dle pravidel ve správné vzdálenosti 
  

4. výsledková tabule: 
integrovaná LED na bazénu, plně funkční včetně obrazového přenosu 

5. ozvučení: 
bez připomínek, na odpovídající úrovni 

6. stupně vítězů: 
bez připomínek 

7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce): 
státní vlajka vyvěšena, při slavnostním zahájení přehrána česká státní hymna 

Sbor rozhodčích 
1. úbor rozhodčích: 

bez připomínek, všichni rozhodčí v předepsaném úboru 
2. stopky, píšťalky, psací potřeby: 

bez připomínek, zajištěno pořádajícím oddílem 
3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli: 

vše připraveno pořádajícím oddílem 
4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m): 



zajištěno, vše funkční, bez připomínek 

 

Průběh závodu 
1. startovní listina: 

sestavena po termínu potvrzení účasti, zveřejněna na webu, po skončení prezentace upravena, ihned 
vytištěna a vyvěšena na několika místech v prostorách bazénu a vstupní haly 

2. doplnění náhradníků: 
v průběhu prezentace, ihned po skončení prezentace vyhlášeni zařazení náhradníci rozhlasem 

3. nultá rozplavba: 
zařazena dle rozpisu soutěže v disciplíně č. 16; 100 VZ Žky pro rovnost časů posledního postupujícího a 
prvního náhradníka 

4. přerušení závodu: 
ve 2. půldnu před 2. rozplavbou 400 VZ Žky na cca 5 min  - vybitá baterie startovacího zařízení – opraveno 
na místě, bez vlivu na průběh a regulérnost soutěže 

5. diskvalifikace: 
č. 
disciplíny disciplína rozplavba dráha pravidlo 

3 200 P 1 7 SW4.4 
4 200 P 1 8 SW4.4 
5 50 VZ 3 3 SW4.4 
8 100 M 1 6 SW8.1 
8 100 M 1 1 SW8.3 
8 100 M 2 1 SW8.2 

10 100 PZ 3 4 SW6.6 
11 200 VZ 2 5 SW4.4 
13 4X50 PZ 1 4 SW5.2 
16 100 VZ 1 6 SW4.4 
17 100 PZ 1 8 SW4.4 
20 200 Z 3 5 SW6.5 
23 200 PZ 3 7 SW6.5 
24 200 PZ 2 7 SW6.5 

 

6. námitky, protesty: 
nebyly podány, řešena s trenérem situace v disciplíně 20 – 200 Z Žky; diskvalifikace z prvního místa za 
přerušení závodu po 150m; vyřešeno vysvětlením a domluvou bez protestu 

Výsledky 
1. zpracování: 

bez připomínek, ihned po skončení disciplíny, bez chyb 
2. vyvěšení: 

ihned po skončení disciplíny na stejných místech jako startovní listina 
3. výsledky (on-line, v el. podobě): 

ihned po skončení disciplíny výsledky publikovány na webu ČSPS. 

Funkce časomíry:  
Bez připomínek a chyb v průběhu celého závodu 
Práce rozhodčích:  
Bez připomínek a s velikou pochvalou. Rád bych poděkoval pořádajícímu oddílu SlPl za zajištění kompletního a velice 
kvalitního sboru rozhodčích a všem rozhodčím poděkování za jejich práci. 
Připomínky pro komisi rozhodčích: 
Při úvodních instruktážích rozhodčích před závodem doporučuji se více zaměřit na vysvětlení zodpovědnosti 
rozhodčího pouze za svěřený úsek a vyhnutí se jakékoliv předpojatosti k jednotlivým závodníkům. Více vysvětlovat 
základní pravidlo, že výhoda je vždy na straně plavce a že každý rozhodčí rozhoduje výhradně sám za sebe.  



Ostatní: 
Podnět pro VSP: 
Zpracovateli výsledků ani VR nebyla doručena informace o uhrazení či neuhrazení pokut udělených za ZMČR a 
nebylo tedy možné zajistit naplnění usnesení Výboru sekce plavání 05/17 3.5 ze dne 20.5.2017 o případném 
nepřipuštění závodníků   ACPra,  SKPNy  a  BiJa na start. Doporučuji do budoucna zajistit lepší sdílení informací. 
 
Chtěl bych touto cestou poděkovat pořádajícímu oddílu SlPl, všem dobrovolníkům, rozhodčím a rodičům za 
perfektně připravené závody na nejvyšší úrovni. Spolu s přenosem na LED obrazovku, kompletním osazením 
bazénu měřící technikou a skvělou atmosférou, byly tyto závody absolutním vrcholem sezóny pro jedenáctileté 
plavce a věřím, že si z Plzně odvezli jen ty nejlepší zážitky. Rodičům a divákům patří dík za vytvoření bouřlivé, 
přátelské a férové atmosféry. 
V Plzni   17.6.2017                                                                                                                               Podpis:  Ondřej Kočovský 

 


