
Protokol ze závodů 

Soutěž: Zimní MČR 12letých, Prostějov 

Termín:  10. – 11. 12. 2022 

Vrchní rozhodčí: Lenka Nowaková, Jakub Jílek 

Presentace oddílů 
1. potvrzení účasti: 

V termínu přihlášek nepotvrdil účast oddíl PLAF. Ostatní oddíly potvrdily 
účast dle SŘ. 

2. odhlášky: 
V souladu s propozicemi soutěže. 
V průběhu soutěže následující odhlášky ze zdravotních důvodů. Za 
odhlášené závodníky byli doplněni náhradníci 
• Pavlína Komínková (PKMo) – 200 PZ, 100 PZ 
• Jiří Červinka (SPHOŘ) – 400 VZ, 50 VZ, 200 PZ, 100 VZ, štafety 

• Natálie Štěpánková (AŠMB) – 800 VZ, 200 PZ, 400 VZ 

• Eliška Kusá (SPHOŘ) – 200 Z, 400 PZ 

• Lucie Kvěchová (TjTA) – 100 M, 400 PZ 

• František Tkačík (AOPRA) – 200 P, 100 VZ 

• Laura Železná (SkASC) – 400 PZ 

• Tomáš Augustín (PKMO) – 400 PZ 
Odhlášky s poplatkem za odhlášení 

• Pavlína Komínková (PKMO) – 400 PZ 

3. přihlášky štafet: 
V požadovaném termínu. 

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

Dle pravidel, bez připomínek. 
2. označení  15m: 

Ze startovní strany bazénu prostřednictvím stojanů pro zachycení chybného 
startu. Z obou stran potom prostřednictvím plováků na dělících lajnách. 

3. praporky pro znakové obrátky: 
V dobré kvalitě, viditelnosti a výšce. Pokud se neplavaly znakové 
disciplíny, tak byly praporky sundané, aby nerušily v online přenosu. 

4. výsledková tabule: 
Na startovní straně bazénu. Výsledková tabule byla dobře viditelná pro 
závodníky, výpravy a diváky na tribuně. Funkce po celou dobu soutěže bez 
problémů. 

5. ozvučení: 
Na odpovídající úrovni. Dobře slyšitelné. 

6. stupně vítězů: 
Umístěny na levé straně startovní plošiny, tak aby na ně bylo dobře vidět 
z tribuny. 

7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce): 
Nad stupni vítězů vyvěšena vlajka ČR. Po nástupu rozhodčích před prvním 
půldnem zazněla hymna ČR. 

Sbor rozhodčích 
1. úbor rozhodčích: 

Rozhodčí v předepsaném úboru, dlouhé bílé kalhoty a bílé tričko s nápisem 
rozhodčí. Pořadatel zajistil pro rozhodčí na zapůjčení dlouhé bílé 
kalhoty. Tento krok rozhodně přispěl k lepší vizuální stránce. 



2. stopky, píšťalky, psací potřeby: 
Stopky, podložky, psací potřeby byly zajištěny pořadatelem v dostatečném 
množství a kvalitě. 

3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli: 
Cílový rozhodčí nebyly na závodech ustanoveni. Časoměřiči obdržely před 
každým půldnem rozlosování pro svoji dráhu, do kterého zapisovali časy. 

4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m): 
V dobré kvalitě a dostatečném počtu. 

Průběh závodu 
1. startovní listina: 

Vyvěšena tribuně a u vstupu do dámských šaten. Uzavření startovní listiny 
bylo 30 minut před daným půldnem, následně byla vytištěna a vyvěšena. Pro 
rozhodčí předáno rozlosování pro jednotlivé dráhy. 

2. doplnění náhradníků: 
Náhradníci pro jednotlivé disciplíny nebyli doplněny v souladu 
s pravidly. 

3. nultá rozplavba: 
Nebyla. 

4. přerušení závodu: 
K přerušení závodů v průběhu soutěže nedošlo. 

5. diskvalifikace: 
V průběhu soutěže byly následující diskvalifikace: 

• SW 6.3 – porušení znakové polohy, odraz na břiše 
• SW 7.2 – nesoučasné pohyby pažemi v prsovém úseku 
• SW 7.6 – nesoučasný dohmat 
• SW 8.2 – paže nejsou přenášeny nad vodou 
• SW 8.3 – střídavý kop 
• SW 8.4 – nesoučasný dohmat 
• SW 9.3 – znakový úsek bez dohmatu na zádech 
• SW 4.4 – předčasný start 
• SW 10.11 – předčasný odskok ve štafetě 
• SW 10.2 – nedokončení závodu 
•  

6. námitky, protesty: 
V průběhu závodu nebyly podány námitky.  

Výsledky 
1. zpracování: 

Bez chyb a včas na odpovídající úrovni.  
2. vyvěšení: 

Průběžně po doplavání každé disciplíny. 
3. výsledky (on-line, v el. podobě): 

Ihned po jejich zpracování byly zveřejňovány v IS ČSPS. Velmi dobrá práce 
zpracovatele výsledků.   

Funkce časomíry: 
Vše plně funkční po celou dobu závodů.  
Práce rozhodčích:  
Práce rozhodčích na velmi dobré úrovni po celou dobu závodů a to včetně 
signalizace dohodnutým způsobem což přispělo k tomu, že VR mohl po doplavání 
potvrdit výsledky bez zbytečné prodlevy. Diskavalifikace byly zveřejňovány 
ihned po doplaváni na výsledkové tabuli.  
Připomínky pro komisi rozhodčích: 

•  
Ostatní: 

• Byly uděleny následující pokuty 
o LachP – neoprávněná přihláška, oddíl se neúčastnil, fakturovat 



o KLSTe - neoprávněná přihláška, uhrazeno na místě 
o SKPSo – neoprávněná přihláška, oddíl se neúčastnil, fakturovat 
o KPSOs – nadpočetné starty, oddíl se neúčastnil, fakturovat 
o LaTřb – nadpočetné starty, oddíl se neúčastnil, fakturovat 
o PkkBr - nadpočetné starty, uhrazeno na místě 
o PLAF – nepotvrzení účasti dle SŘ, uhrazeno na místě 

• S ohledem na nutnost zavření doby bazénu ve 20:00 byl posunut začátek 
odpoledního programu. Rozplavání začínalo o 30 minut dříve. 

•  

Datum 11.12.2022                           Podpis: Martin Hansgut 

 


