Protokol vrchního rozhodčího pro plavecké soutěže
Soutěž:

MČR ml.žactva 2017 Zlín

Termín:

10.‐11.6.2017

Vrchní rozhodčí:

Lenka Nowaková I, Petr Veselý III

Presentace oddílů
1. potvrzení účasti: v pátek nepotvrdily v termínu účast zástupci 4 klubů : BiJa, SCPAP, SlUH, UnOl
závodnice BiJa se soutěže vůbec nezúčastnila, omluvena nebyla (jednalo se o dva starty)
2. odhlášky:
s výjimkou závodnice BiJa byli všichni nepřítomní závodníci včas a řádně omluveni a následně nahrazeni
náhradníky
3. přihlášky štafet:
všechny přihlášky štafet byly odevzdány k PC včas
Závodiště
1. připravenost bazénu (dráhy, nádoba na vodu pro závodníky, židle pro závodníky a pro rozhodčí):
vše v pořádku
2. označení 15m:
vše v pořádku
3. praporky pro znakové obrátky:
vše v pořádku
4. výsledková tabule:
jednořádkový display umístěný na dobře viditelném místě po celou dobu závodů fungoval na 100%
5. ozvučení:
dostatečné, kvalitní
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 bílém, některá děvčata ve velmi krátkých šortkách
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): zajištěny v dostatečném množství a včas, kvalita diskutabilní

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 2x přečteni
hlasatelem před zahájením každého půldne. Všichni nastoupili na start.
3. nultá rozplavba:
doplněna 2x (100Z čky, 400PZ čky), na začátku posledního půldne byla omluvena závodnice Ferrara z disc
400PZ čky, proto byla nultá rozplavba zrušena a byla spojena s první rozplavbou

4. přerušení závodu:
nebylo
5. diskvalifikace:
velmi málo technických chyb – chválím děti, běžné množství chybných startů
6. námitky, protesty:
nebyly
Výsledky
1. zpracování:
ihned po doplavání poslední rozplavby každé disciplíny
2. vyvěšení:
ihned po doplavání poslední rozplavby každé disciplíny
3. výsledky (on‐line, v el. podobě):
ihned po doplavání poslední rozplavby každé disciplíny
Funkce časomíry: bez závad
Práce rozhodčích: standartní, velmi dobrá
Připomínky pro komisi rozhodčích:
‐ místní vrchní rozhodčí (Zlín) měl pouze kvalifikaci III třídy, ze zúčastněných rozhodčích žádný neměl
kvalifikaci potřebnou k vykonávání funkce VR
‐ v disc. 100PZ čky zaplavala závodnice Natálie Tužilová AŠMB nový rekord ČR časem 1:08,99
‐ prosím o sjednocení on‐line systémů, systém používaný ve středočeském kraji nefunguje bezchybně.
Z důvodu chyby v exportním souboru došlo k chybě v přihlášce na MČR a zbytečným dohadům mezi
zpracovatelem přihlášek a trenérem poškozené závodnice
Ostatní:
Závodník Lukáš Hrouda z MoP nenastoupil ke startu v disc.400 VZ ci ani po opakované výzvě hlasatele, pokuta za
nenastoupení ke startu byla zaplacena trenérem na místě bez námitek
V …………Brně…………………….. datum …………13.6.2017….
Podpis: Lenka Nowaková

