Protokol vrchního rozhodčího pro plavecké soutěže
Soutěž:

MČRst.žactva ročník narození 2004 konané 10. až 11.06. 2017 v Ostravě

Termín:

10.‐11.6.2017

Vrchní rozhodčí:

Imryšek Luboš , Vašut Roman

Presentace oddílů
1. potvrzení účasti: provedeno v souladu s STD
2. odhlášky: i v průběhu závodů, zpoplatněno v souladu se SŘ – 200,‐ Kč, uhrazeny pořadateli, potvrzení o
příjmu vydáno.
3. přihlášky štafet:
všechny přihlášky štafet byly odevzdány zpracovateli včas
Závodiště
1. připravenost bazénu (dráhy, nádoba na vodu pro závodníky, židle pro závodníky a pro rozhodčí):
vše v pořádku
2. označení 15m:
v souladu s ustanoveními FR
3. praporky pro znakové obrátky:
v souladu s ustanoveními FR
4. výsledková tabule:
čtyřřádkový display umístěný na dobře viditelném místě po celou dobu závodů, dílčí problémy na počátku
závodů odstraněny, nevyhovující stav počítače pro obsluhu tabule a přenos dat.
5. ozvučení:
dostatečné, kvalitní, hlasitost odpovídající
6. stupně vítězů:
umístěné na dobře viditelném místě v blízkosti startovní plošiny, dostatečně velké
7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce):
státní vlajka umístěna na dobře viditelném místě, hymna v dobré kvalitě i hlasitosti
Sbor rozhodčích
1. úbor rozhodčích:
všichni rozhodčí v předepsaném úboru
2. stopky, píšťalky, psací potřeby:
vše zajištěno v dostatečném množství i kvalitě
3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli:
vše připraveno včas, v dostatečném množství i kvalitě
4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m): bez problémů a námitek
Průběh závodu
1. startovní listina:
pro každý půlden vytištěna aktualizovaná s doplněnými náhradníky, vytištěna včas, vyvěšena na tribuně a ve
vstupní hale bazénu
2. doplnění náhradníků:
náhradníci byli doplněni do aktualizované startovní listiny každý půlden, náhradníci byli přečteni hlasatelem
před zahájením každého půldne. Všichni nastoupili na start.
3. nultá rozplavba:
pro opožděnou přihlášku KIN doplněny některé rozplavby, týkalo se i dlouhých tratí (1500 VZ, 400 O…).
Pozdní přihláška sankcionována dle SŘ (500,‐Kč/závodník). Nikdo z přijatých plavců v době uzávěrky
přihlášek nebyl na podkladě pozdní přihlášky KIN vyřazen. Přidány byly rozplavby u následujících závodů :
 400 VZ žáci
 200 O žačky

 200 O žáci
 100 M žáci
 800 VZ žačky
 1500 VZ
4. přerušení závodu:
ano, pro technické problémy s výpočetní technikou.
5. diskvalifikace:
velmi málo technických chyb – , běžné množství chybných startů
6. námitky, protesty:
vzneseny pouze námitky, na podkladě kterých byly přezkoumány výsledky a dostupné podklady pro jejich
zpracování (50 m VZ žačky, 200 O žačky..). Výsledky upraveny na podkladě všech dostupných záznamů
(časomíra, robertky, záznamy ručního měření na jednotlivých drahách, záznamy cílových rozhodčích). Pro
rozdílnost faktů plynoucích z jednotlivých záznamů bylo VR pro závod 50m VZ dívky rozhodnuto o úpravě
času a udělení dvou třetích míst v disciplíně).
Výsledky
1. zpracování:
dle možností ihned po předání datových souborů
2. vyvěšení:
ihned po doplavání poslední rozplavby každé disciplíny, pokud stav techniky umožnil včasné zpracování
výsledků
3. výsledky (on‐line, v el. podobě): ihned po doplavání jednotlivých závodů.pokud se nemusely na podkladě
nevyhovujícího vybavení výsledky přezkoumávat a zpracovávat ručně.
Funkce časomíry: s takovým vybavením, které bylo k dispozici není možné MČR i na úrovni žáků pořádat. Jedna
strana dohmatových desek téměř nefunkční, počítač a programové vybavení pro ovládání tabule několikrát
v průběhu závodů havarovalo, byl nutný restart a přerušení závodů. Velmi špatný stav tiskárny u časomíry‐ vytištěné
údaje(stříbro) téměř nečitelné – nutno okamžitě řešit Přes maximální snahu obsluhy (p. Šorma) nebyl celkový
výsledek jeho maximální snahy završen odpovídajícím výsledkem.
Práce rozhodčích: velmi dobrá a je nezbytná velká pochvala za jejich výkon. Vynikající komunikace a znalost
pravidel. Velmi dobrá organizace závodů, včetně organizace příchodu závodníků na startovní plošinu. Rádi bychom
poděkovali pořádajícímu oddílu, jednotlivým rozhodčím i všem zúčastněným za vynikající práci po celou dobu
závodů
Připomínky pro komisi rozhodčích:
 Je nesprávné a nevhodné, aby byl internetový přenos pouze z jedněch závodů (Pardubice), kterému se
navíc podřizuje přidělení kvalitnějšího vybavení časomíry !!!!
 VSP doporučuji zvážit možnost přidání jedné rozplavby v každé disciplíně s výjimkou dlouhých tratí (400,
800,1500). Pozdní přihláška KIN nás přinutila ověřit v praxi – čas ukončení závodů odpovídající. Přineslo
by to ve svém důsledku vyšší motivaci žák k účasti.
 Doplnit do SŘ sankci za pozdní přihlášku v případě, že se musí přidávat rozplavba ‐ návrh 500,‐ Kč/každá
rozplavby
Ostatní:
 Dotykové desky na obrátkové stěně absolutně nevyhovující
 Počítač pro obsluhu světelné tabule doslova „šrot“‐ nutno okamžitě řešit.
 Startovací zařízení – nelze spouštět tlačítkem na mikrofonu, ale pouze tlačítkem přímo na zařízení =
omezení pohledu startéra zejména u znaku – nezbytné okamžitě řešit opravu
 Velmi špatný stav tiskárny u časomíry‐ vytištěné údaje(stříbro) téměř nečitelné – nutno okamžitě řešit
 Velmi dobrá organizace průběhu závodů pořadateli
 Provedena úvodní instruktáž sboru rozhodčích, kde byla do podrobna probrána ustanovení, která byla
změněna novými pravidly.
 Jako velmi výhodné vidím nové uspořádání startovací plošiny (její přesunutí) a výstavbu vyvýšeného
pódia pro zázemí časomíry a hlasatelů, které umožňuje bezprostřední kontakt VR s ostatními.
V Praze datum 13.6.2017

Podpis: Luboš Imryšek

