Protokol vrchního rozhodčího pro plavecké soutěže
Soutěž:

Mistrovství České republiky 14ti letého žactva ‐ Pardubice

Termín:

11. ‐ 12. 6. 2017

Vrchní rozhodčí:

Ondřej Kočovský; Luděk Burian

Presentace oddílů
1. potvrzení účasti:
bez problémů, účast potvrzena včas na určený e‐mail
2. odhlášky:
proběhly včas, startovní listina sestavena po odhláškách (viz. protokol z losování), poté již pouze omluvy ze
zdravotních důvodů, do závodu za omluvené závodníky zařazení náhradníci, vyjma dis. 100P Ž – včas zaslaná
omluva závodnice SKS byla dohledána až po nenastoupení na start; všechny omluvenky za neúčast na OPŽ
doručeny včas
3. přihlášky štafet:
v souladu s rozpisem a dle instrukcí pořadatele
Závodiště
1. připravenost bazénu (dráhy, nádoba na vodu pro závodníky, židle pro závodníky a pro rozhodčí):
vše připraveno včas přesně dle požadavků pravidel
2. označení 15m:
na obou stranách jak provazem, tak na plovácích
3. praporky pro znakové obrátky:
v pořádku v předepsané vzdálenosti s logem partnera ČSPS (ARENA)
4. výsledková tabule:
10 řádků výsledkové tabule se jmény (integrována na bazénu) provoz absolutně bez problémů
5. ozvučení:
na odpovídající úrovni včetně hudebního doprovodu
6. stupně vítězů:
bez připomínek, pozadí doplněné logem partnera ČSPS a partnery pořádajícího klubu
7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce):
státní vlajka ČR vyvěšena, hymna ve správné verzi při zahájení prvního soutěžního půldne
Sbor rozhodčích
1. úbor rozhodčích:
bílá trika s logem bez připomínek, ne všichni rozhodčí dodrželi úplný dress code – barevné kraťasy
2. stopky, píšťalky, psací potřeby:
vše připraveno v dostatečné množství při poradách
3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli:
připraveno v dostatečném množství
4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m):
zajištěny pořádajícím oddílem – kvalita bez připomínek
Průběh závodu
1. startovní listina:
připravena, vytištěna a zveřejněna včas, ihned po uzavření prezentace, po zahájení rozplavání každého
půldne
2. doplnění náhradníků:
bez problémů, náhradníci průběžně doplňováni při absenci omluveného závodníka
3. nultá rozplavba:
nebylo potřeba zařadit

4. přerušení závodu:
nebylo třeba
5. diskvalifikace:
4x50PZ žačky – předčasný odskok při předávce
400 PZ žačky – porušení znakové polohy po obrátce M/Z
100 VZ žáci – DNS – zdravotní důvody těsně před startem – nemožno zařadit náhradníka
6. námitky, protesty:
bez námitek a protestů
Výsledky
1. zpracování:
perfektní – bez připomínek
2. vyvěšení:
ihned po disciplíně – perfektní bez připomínek
3. výsledky (on‐line, v el. podobě):
ihned po disciplíně – perfektní bez připomínek
Funkce časomíry:
Bez připomínek – v zápisu na stříbře nechybí jediný back‐up; dvakrát řešen dvojitý dohmat při znakových
disciplínách, vždy dohledány záznamy cíle, back‐up a ruční čas – bez komplikací
Práce rozhodčích:
Bez připomínek – velké poděkování sboru rozhodčích, jejich výkon odpovídal úrovni mezinárodních evropských
závodů
Připomínky pro komisi rozhodčích:
Po pozitivní zkušenosti s Luďkem Burianem jako Vrchním rozhodčím doporučuji identifikovat na úrovni oblastí další
potenciální kandidáty a v příštích sezonách mít více pod kontrolou delegování VR na krajských a okresních soutěžích
s patřičnou zpětnou vazbou směrem ke komisi rozhodčích.
Ostatní:
Velice rád bych oficiální cestou poděkoval pořádajícímu SCPAP za perfektně připravené závody na mezinárodní
úrovni, závodníkům za striktní dodržování bazénové etiky a spolu s diváky za skvělou závodní atmosféru. Takto
připravené a probíhající závody jsou nejlepší odměnou závodníkům, kteří se na MR kvalifikovali za jejich půlroční
práci a jsou opravdovým vrcholem sezóny.
V Pardubicích 11.6.2017.

Podpis: Ondřej Kočovský

