
Protokol ze závodu 

Soutěž: Zimní mistrovství ČR juniorů a dospělých 2022 

Termín a místo 
konání:  

14.–27. 11. 2022 (Plzeň, 25 m, 10 drah) 

Vrchní rozhodčí: Luboš Imryšek, Lukáš Kousal 

Prezentace oddílů 
1. potvrzení účasti: účast většiny oddílů potvrzena včas a v souladu se Soutěžním řádem.  

Tři oddíly, jejichž závodníci přijeli až na čtvrteční prezentaci, nepotvrdily účast v termínu. Žádost o vystavení 
faktur v oddílu Ostatní na konci dokumentu. 

2. odhlášky: 
většina odhlášek včas, bez připomínek. Některé odhlášky podávali trenéři až po ukončení časového limitu na 
podávání odhlášek – odhlášky byly přesto přijaty. 

3. přihlášky štafet: 
včas, bez připomínek 

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: 

barevně odlišeno na lajnách, záchytné lano nebylo 
3. praporky pro znakové obrátky: 

vše dle pravidel a bez výhrad 
4. výsledková tabule: 

vše dle pravidel a bez výhrad. Byla instalována výsledková tabule s časy, pořadím a číslem dráhy vedle 
startovní plošiny. Dále byla na viditelném místě instalována velká led tabule zobrazující videopřenos se 
jmény závodníků a výsledky. 

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 (od druhého dne), hymna při oficiálním zahájení na začátku prvního finálového 
půldne 

Sbor rozhodčích 
1. úbor rozhodčích: 

dle pravidel, všichni rozhodčí v bílém tričku Rozhodčí a v bílých dlouhých kalhotách. KR doporučuje na 
mistrovské soutěže i bílé boty. 

2. stopky, píšťalky, psací potřeby: 
pořadatelem zajištěno v dostatečném množství, 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: 

zveřejněná vždy s předstihem ve vestibulu a na stránkách IS ČSPS, aktualizace byly průběžně zveřejňovány 
v nejkratším možném čase  

2. doplnění náhradníků: 
ihned po potvrzení účasti. Vyvěšeno na stránkách IS ČSPS, na všechny půldny, průběžně aktualizováno 

  



3. nultá rozplavba: 
V disciplíně č. 45 200 VZ muži byla dolosována nultá rozplavba z důvodu shodného času prvních dvou 
náhradníků. Zveřejněno den předem večer před plaváním disciplíny, oznámeno a připomínáno od rána před 
samotným závodem. 

4. přerušení závodu: 
žádné přerušení závodu 

5. diskvalifikace: 
dle očekávání na mistrovské soutěži (celkem 13 diskvalifikací) a 6 x nenastoupení na start. Nenastoupení na 
start bylo penalizováno pokutou 200 Kč dle Soutěžního řádu a vybíráno na místě v hotovosti. 

6. námitky, protesty: 
 Byla podána žádost o přezkoumání času závodnice po zveřejnění výsledků na 100 VZ (ve výsledcích 

údajně pomalý čas). Na základě posouzení rozdílu mezi deskou, backupem a ručním časem bylo žádosti 
vyhověno a výsledky opraveny – použitý rychlejší čas z backupu. 

 Byl podán protest proti diskvalifikaci závodnice na 400 PZ v rozplavbách (více delfínových kopů po 
obrátce na 200 m při prsovém výjezdu). Vrchní rozhodčí a vedoucí protokolu po zhlédnutí videozáznamu 
uznali protest za oprávněný a protestu bylo vyhověno – závodnice byla zařazená do výsledků (protest 
posouzen ještě před zveřejněním výsledků disciplíny). 

Výsledky 
1. zpracování: 

bez připomínek 
2. vyvěšení: 

ve vestibulu bazénu ihned po doplavání závodu 
3. výsledky (on-line, v el. podobě):  

ihned po doplavání zveřejněny v IS ČSPS 
Funkce časomíry:  

perfektní, bez výhrad 
Práce rozhodčích:    

Standardně na velmi dobré úrovni. 
Připomínky pro komisi rozhodčích: 

1. Zamyslet se nad změnou výše pokuty za odhlášky: v limitu, po limitu, nenastoupení k závodu. 
Současných 200 Kč na mistrovské soutěži za všechny tři prohřešky nijak nemotivuje závodníky 
odhlašovat se ze závodů včas. 

2. Zvážit optimální způsob vybírání poplatků (na místě, fakturovat) 
3. Přihlášky štafet podávat už při prezentaci oddílů (stačí bez uvedení jmen a bez časů) 
4. Zkrátit podávání odhlášek na 45 minut před ukončením půldne (nyní 30 minut), aby bylo možné včas 

připravit startovní listinu 
Ostatní:  

Žádost na VSP o zprostředkování vystavení faktur na pokuty za porušení SŘ: 
1. Vystavení faktury pro uhrazení pokuty ve výši 500 Kč za nepotvrzení účasti v termínu dle rozpisu soutěže 

(čl. 17.2 Soutěžního řádu): 
 NePK Neratovický plavecký klub 
 PKMo Plavecký klub Most 
 SpHoř TJ Spartak Hořovice 

 
2. Vystavení faktury na celkovou částku 1000 Kč za neoprávněné přihlášky k soutěži dvou závodnic oddílu 

KomBr Kometa Brno (čl. 10.3 a 10.4 SŘ) (500 Kč/osoba) 
Michaela Dinková, registrována v KomBr (1. registrace v ČR) 21. 9. 2022 
Tijana Feketeová, registrována v KomBr (1. registrace v ČR) 10. 10. 2022 
 
Děkuji organizátorům i rozhodčím za dobře odvedenou práci. 

 
 
Datum: V Brně, 5. 12. 2022                                                         Podpis:  Hana Netrefová, vedoucí protokolu 

 


