Protokol vrchního rozhodčího pro plavecké soutěže
Soutěž:

Letní Pohár ČR 11ti letého žactva ‐ Prostějov

Termín:

17.6.2017

Vrchní rozhodčí:

Martin Hansgut, Michal Vysloužil

Presentace oddílů
1. potvrzení účasti:
Všechny oddíly potvrdily účast včas.
2. odhlášky:
Včas dle SŘ
3. přihlášky štafet:
Včas dle SŘ
Závodiště
1. připravenost bazénu (dráhy, nádoba na vodu pro závodníky, židle pro závodníky a pro rozhodčí):
Bez připomínek
2. označení 15m:
vyznačeno na plovácích
3. praporky pro znakové obrátky:
dle pravidel ve správné vzdálenosti
4. výsledková tabule:
jednořádková malá led umístěna nad startovní plošinou
5. ozvučení:
na odpovídající úrovni, bez připomínek
6. stupně vítězů:
bez připomínek
7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce):
vyvěšena státní vlajka, při zahájení zazněla česká státní hymna
Sbor rozhodčích
1. úbor rozhodčích:
bez připomínek, všichni rozhodčí v předepsaném úboru (triko s označením „Rozhodčí“ a bílé šortky). Na
tomto se pozitivně určitě podepsalo i to, že pořádají oddíl má pro všechny rozhodčí jednotný úbor, který
může v případě potřeby zapůjčí i ostatním delegovaným rozhodčím.
2. stopky, píšťalky, psací potřeby:
pořádajícím oddílem zajištěny v dostatečném množství
3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli:
bez připomínek
4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m):
plně funkční, zajištěno pořádajícím oddílem
Průběh závodu
1. startovní listina:
vyvěšena v 8:30 na několika místech v prostorách bazénu
2. doplnění náhradníků:
v průběhu prezentace a následně byli zařazení náhradníci vyhlášeni rozhlasem
3. nultá rozplavba:
nebyla potřeba
4. přerušení závodu:
v průběhu druhého půldne na cca 5 minut. Z některých drah přestaly chodit časy nebo chodily nesmyslné
časy. Po restartu SW a startovadla již OK.

5. diskvalifikace:
SW 6.5 – závodník se otočí příliš brzy před obrátkou a potom splývá na břiše nebo dokope v rozporu
s pravidly
SW 7.6 – dohmat jednou rukou při obrátce
SW 7.1 – chybné provedení delfínového kopu
SW 4.4 – předčasný start
6. námitky, protesty:
nebyly podány
Výsledky
1. zpracování:
průběžně, vždy po skončení disciplíny
2. vyvěšení:
po skončení každé disciplíny v prostorách bazénu
3. výsledky (on‐line, v el. podobě):
ihned po skončení disciplíny
Funkce časomíry:
Až na výše uvedené problémy popsané v přerušení závodu bez dalších připomínek.
Práce rozhodčích:
Bez připomínek na velmi slušné úrovni. Pozitivně hodnotím zařazeni rozhodčí i z jiných oddílů než pořádajícího
včetně uhrazení cestovních nákladů. Sbírání zkušeností nejen na závodech pořádajících mateřským oddílem je
jednou z cest, jak mít kvalitní a zkušený sbor rozhodčích.
Připomínky pro komisi rozhodčích:
Ostatní:
Před zahájením prvního půldne schůzka se zástupci jednotlivých oddílů, kde byly předány informace k průběhu
závodů. Zejména byli trenéři upozorněni, aby u bazénu byli pouze trenéři a závodníci a rodiče byli striktně pouze na
tribuně. Současně byl vznesen požadavek, aby byl ponechám prostor po stranách bazénu, aby se stylový rozhodčí
mohli pohybovat po stranách bazénu.
V Hrušovanech u Brna datum 20.6.2017

Podpis: Martin Hansgut

