
Protokol ze závodu 

Soutěž: Letní Mistrovství Juniorů v plavání 2022 - Zlín 

Termín:  22. – 24.4. 2022 

Vrchní rozhodčí: Lenka Nowaková, Gabriela Peringerová 

Presentace oddílů 
1. potvrzení účasti: účast všech oddílů potvrzena včas a v souladu se Soutěžním řádem 

2. odhlášky: včas a v termínu dle Soutěžního řádu, za odhlášky po termínu a v průběhu soutěže vybrán 
poplatek 200 CZK v hotovosti, za každého odhlášeného vždy včas zařazen náhradník 
 

3. přihlášky štafet: doručeny v souladu se Soutěžním řádem. Vždy tak, aby bylo umožněno sestavení a 
zveřejnění startovní listiny v dostatečném předstihu. 
 

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

vše dle pravidel a bez výhrad 
 

2. označení  15m: 
vše dle pravidel a bez výhrad 
 

3. praporky pro znakové obrátky: 
vše dle pravidel a bez výhrad 
  

4. výsledková tabule: 
vše dle pravidel a bez výhrad – bez jediného problému 

5. ozvučení: 
vše dle pravidel a bez výhrad 

6. stupně vítězů: 
vše dle pravidel a bez výhrad 

7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce): 
státní vlajka vyvěšena, hymna při oficiálním zahájení na začátku prvního finálového půldne 

Sbor rozhodčích 
1. úbor rozhodčích: 

dle pravidel, KR doporučuje pro Mistrovské soutěže a soutěže pořádané VSP dlouhé bílé kalhoty a bílé boty 
2. stopky, píšťalky, psací potřeby: 

vše dle pravidel a bez výhrad 
3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli: 

vše dle pravidel a bez výhrad 
4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m): vše dle pravidel a bez výhrad 

Průběh závodu 
1. startovní listina: zveřejněna vždy s dostatečným předstihem na bazénu a webových stránkách ČSPS, 

v případě aktualizace okamžitě zveřejněno. K dispozici v dostatečném množství. 
2. doplnění náhradníků: ihned po potvrzení účasti, ihned zveřejněno na webu ČSPS a na bazénu na všechny 

půldny, průběžně aktualizováno  
3. nultá rozplavba: v disciplíně č.33 100 VZ ženy doplněna nultá rozplavba z důvodu shodného času 1. 

náhradnice a poslední přijaté závodnice v kategorii mladších juniorek. Dle rozhodnutí VSP losováno po 
kategoriích, tedy 4 mladší a 4 starší juniorky. Zveřejněno a oznámeno v průběhu sobotního ranního progrmu 



4. přerušení závodu: žádné přerušení závodu 

5. diskvalifikace: dle očekávání na mistrovské soutěži 
Žádáme o vystavení faktury pro uhrazení pokuty 200 CZK za nenastoupení na start pro tyto oddíly: 
 PKLou – disc. 33. 100 VZ Juniorky – Caháková Antonie 
 DeNá – disc. 33. 100 VZ Juniorky – Morávková Michaela 
 SPsHK . disc. 38. 100 Z Junioři – Matěj Pařízek 
 SOPKo – disc. 34. 100 VZ Junioři – Filip Pavlíček 
 Disc. 25- 4x200 VZ Junioři – po doplavání štafety a odstartování závodu na 1500 m VZ Juniorek skočil 

jeden z plavců KPSOs do bazénu. Nedošlo k ohrožení nebo omezení probíhajícího závodu. Plavec byl dle 
pravidla SW 10.9 vyloučen z nejbližšího závodu, kterého se měl zúčastnit  

6. námitky, protesty: 
 disciplína 50 Z Juniorky – žádost o revizi času naměřeného časomírou – vyhověno – po kontrole back-up 

a ručního času zjištěn rozdíl 2,5sec 
 v neděli 24.4. vznesen požadavek na posunutí zahájení finálového půldne o 1 hodinu na 15:00. Svolána 

porada všech vedoucích oddílů. Protože tato změna nebyla odsouhlasena 100% přítomných zástupců 
klubů, požadavku nebylo vyhověno 

Výsledky 
1. zpracování: bez připomínek, nebyla nutná žádná revize 

2. vyvěšení: v dostatečném množství okamžitě po doplavání a odsouhlasení Vedoucím protokolu 

3. výsledky (on-line, v el. podobě): okamžitě po doplavání zveřejněno v IS ČSPS 

Funkce časomíry: perfektní, bez výhrad 

Práce rozhodčích: dle standardů, nedostatky řešeny průběžně na poradách rozhodčích 

Připomínky pro komisi rozhodčích:  
- z praxe vyplynulo, že není nutná účast jak VR tak Vedoucího protokolu při prezentaci. Vzhledem k tomu, že 

při prezentaci se většinou řeší soulad se SŘ, doporučuji účast především Vedoucího protokolu. 
- Navrhuji KR, aby zažádala VSP o schválení VV proplacení odměny buď pro Vedoucího protokolu nebo VR a 

Zpracovatele výsledků za účast na prezentaci. Na mistrovských soutěžích je prezentace téměř stejně dlouhá 
jako soutěžní půlden. 

Ostatní: není 

Ve Zlíně   datum 24.4.2022                          Podpis: Ondřej Kočovský – Vedoucí protokolu 

 


