Protokol vrchního rozhodčího pro plavecké soutěže
Soutěž:

Letní Pohár ČR 10. Let, Mladá Boleslav

Termín:

17.‐18.06.2017

Vrchní rozhodčí:

Imryšek Luboš ‐ FINA
Morávková Marcela ‐ l.

Presentace oddílů
1. potvrzení účasti:
oddíly potvrdily svou účast s výjimkou TJTá (TJ Tábor), navrhujme postih v souladu se SŘ
2. odhlášky:
byly provedeny předem e‐mailem a v průběhu prezentace oddílů, dále druhého půldne.
3. přihlášky štafet:
včas při prezentaci
Závodiště
1. připravenost bazénu (dráhy, nádoba na vodu pro závodníky, židle pro závodníky a pro rozhodčí):
bazén připraven k uspořádání soutěže na velmi dobré úrovni, nadstandardně bylo provedeno zamezení
přístupu ke krajům k bazénu páskou, aby zde mohli vykonávat voji činnost rozhodčí plaveckých způsobů a
VR. Dále provedeno označení míst pro oddíly. Veřejnost a rodiče měli možnost sledovat průběh závodů
z tribuny, k bazénu jim nebyl přístup povolen
2. označení 15m:
lano ve vzdálenosti 15 m instalováno na obou vzdálenostech (od startovní i obrátkové stěny bazénu.
3. praporky pro znakové obrátky:
bez připomínek
4. výsledková tabule:
umístěna viditelně nad bazénem za startovními bloky u hlasatele a VČ
5. ozvučení:
dobré a státní hymna dobře slyšitelná
6. stupně vítězů:
v přístupném místě na bazénu, nepřekážející průběhu závodu a s možností fotografování. Po dobu
vyhodnocování povolen přístup ke stupňům vítězů všem zájemcům, včetně rodičů a doprovázejících
7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce):
hlasatelé precizně odvedli svoji práci, státní vlajka vyvěšena na viditelném místě, hymna dobře slyšitelná,
nástup oddílů – rozhodčích na úvody půldnů velmi pěkný
Sbor rozhodčích
1. úbor rozhodčích:
dle rozpisu a v pořádku bez připomínek
2. stopky, píšťalky, psací potřeby:
vše zajištěno pořádajícím oddílem v pořádku
3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli:
v pořádku
4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m):
nebyly potřeba
Průběh závodu
1. startovní listina:
včas a po odhláškách a doplnění náhradníků dodána a vyvěšena na dvou viditelných a přístupných
místech včas. Pouze jedna závodnice nenastoupila, vzhledem k věku závodníků vyzvána k prezentaci
rozhlasem a posunuta její rozplavba a tím bylo provedeno umožnění plavat její závod (5. 50VZ Z, R1/Dr5
Burzová Nela MoP).

2. doplnění náhradníků:
proběhlo na základě odhlášených startů, již při rozlosování
3. nultá rozplavba:
nebyla shoda časů na posledním postupovém místě, proto nebyl důvod přidávat rozplavby
4. přerušení závodu:
z technických důvodů (problémy s časomírou a tiskárnou) – vyřešeno v průběhu několika minut. Přerušení
nemělo vliv na atmosféru, ani průběh závodů.
5. diskvalifikace:
provedeny na základě pravidel plavání a označeny SW, vyhlášeny a bez protestů. Nejvyšší počty
diskvalifikací v disciplíně znak a prsa, ale vzhledem k ročníku narození závodníků nepřesáhly diskvalifikace
běžný medián.
6. námitky, protesty:
nebyly v průběhu celých závodů uplatněny a vzneseny.
Výsledky
1. zpracování:
plynulé a dostačující, pouze vyhlášení 50 VZ se z technických důvodů posunulo (důvodem nezbytná
kontrola přenesených da ručním způsobem při problémech s časomírou – pouze tato disciplína)
2. vyvěšení:
na bazénu na dvou dobře přístupných místech
3. výsledky (on‐line, v el. podobě):
zveřejněny v odpovídajícím časovém termínu
Funkce časomíry: byla použita poloautomatická časomíra a stopky, v prvém půldnu v některých disciplínách dílčí
problémy, které byly v co nejkratším termínu řešeny, druhý půlden bez jakýchkoliv problémů.
Práce rozhodčích: soustředěnost, snaha o co nejlepší spolupráci na bazénu i při vyhlašování vítězů, posouzení
diskvalifikace a konzultace s VR v průběhu závodů velmi dobrá komunikace, týmová práce i ústrojová kázeň.
Všichni se snažili závodníkům pomáhat a tým pořádajícího oddílu odvedl obrovský kus dobře vykonané práce.
Děkujeme Vám. Těšíme se brzy na viděnou. Také poděkování za spolupráci rodičů a zázemí bazénu.
Připomínky pro komisi rozhodčích:
 provedena podrobná instruktáž sboru rozhodčích před prvním půldnem závodů.
 Velký důraz dán na dodržování klidu pře startem a celkovou bazénovou etiku, kdy závody byly vedeny
tak, abychom již takto mladé závodníky vedli k dodržování veškerých pravidel
 Proveden před závody pohovor s vedoucími družstev, kde byly zdůrazněny momenty:
o Prezentace u pomocného startéra
o Příchod k blokům a jeho organizace
o Příprava na start, včetně nasazení plaveckých brýlí
o Signalizace problémů závodníka
o Klid před startem, zákaz jakéhokoliv pohybu a hlasových projevů na startovní plošině po dlouhém
hvizdu VR
o Pohyb po stranách bazénu tak, aby byla umožněna práce rozhodčím plaveckých způsobů
o Vyhlašování výsledků – účast, odpovědnost za zabezpečení přítomnosti závodníků
o Formy vzájemné spolupráce trenérů, závodníků a rozhodčích
o Žádost o řešení veškerých problémů, připomínek a požadavků cestou VR
Ostatní:
Myslíme si, že tyto závody by mohly sloužit jako názorný příklad toho, že i s takto malými závodníky se dá dodržet
klid před startem i veškeré další atributy pro řádný průběh závodů. Jen díky vzájemné spolupráci všech (trenérů,
závodníků, pořadatelů, rozhodčích, pomocníků, organizátorů, diváků, rodičů ….) jdou udělat závody se špičkovým
průběhem, bez nervozity a zároveň s maximálním vzájemným povzbuzováním závodníků. Předpokládám že se
nám ty, o které hlavně jde, podařilo podnítit a namotivovat k tomu, aby dělali vše pro to, aby se mohli příští rok
opět poháru, a v dalších letech mistrovství ČR zúčastnit.
Jménem obou VR VELKÝ DÍK VÁM VŠEM a v dalším období prosím pokračovat v tomto duchu.
V Mladé Boleslavi datum 18.6.2017
Podpis: Morávková Marcela, Imryšek Luboš

