Protokol vrchního rozhodčího pro plavecké soutěže
Soutěž:

Zimní Pohár ČR 11letého žactva – Morava

Termín:

8.–9. 12. 2018 Brno-Lesná, 25m

Vrchní rozhodčí:

Luboš Imryšek FINA, Hana Netrefová I

Presentace oddílů
1. potvrzení účasti:
vše včas, bez připomínek
2. odhlášky:
vše včas, bez připomínek
3. přihlášky štafet:
vše včas, bez připomínek
Závodiště
1. připravenost bazénu (dráhy, nádoba na vodu pro závodníky, židle pro závodníky a pro rozhodčí):
vše zajištěno včas v dostatečné kvalitě a množství
2. označení 15m:
vyznačeno na plovácích a záchytným lanem
3. praporky pro znakové obrátky:
v dobré kvalitě, viditelnosti a výšce
4. výsledková tabule:
---5. ozvučení:
Zajištěno pořadatelem na odpovídající úrovni.
6. stupně vítězů:
Byly k dispozici, umístěny na přiměřeně dobře viditelném místě ze všech stran bazénu.
7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce):
--Sbor rozhodčích
1. úbor rozhodčích:
Rozhodčí byli v bílém – trička pro plavecké rozhodčí, bílé kalhoty, sukně, příp. šortky (až na dvě výjimky –
poučeni)
2. stopky, píšťalky, psací potřeby:
Rozhodčí měli stopky, podložky, psací potřeby i píšťalky – zajištěno pořadatelem
3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli:
Bez problémů, v dostatečném množství.
4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m): funkční, zajištěno pořadatelem
Průběh závodu
1. startovní listina:
Byla vyvěšena včas na viditelném místě – na zdi u startovní stěny bazénu a ve vestibulu
2. doplnění náhradníků:
proběhlo na základě odhlášených startů již při rozlosování. Druhý den v průběhu závodů onemocněla jedna
závodnice, na její místo byly dosazeny náhradnice v průběhu závodů (dostatečně včas informován vedoucí
oddílu)
3. nultá rozplavba:
ne
4. přerušení závodu:
ne
5. diskvalifikace:
Diskvalifikace v počtu odpovídajícím věku závodníků (19 diskvalifikací).

6. námitky, protesty:
nebyly
Výsledky
1. zpracování:
Na odpovídající úrovni.
2. vyvěšení:
Výsledky byly vyvěšeny včas na dobře dostupném a viditelném místě – na zdi u startovní stěny bazénu a ve
vestibulu.
3. výsledky (on-line, v el. podobě): jsou vyvěšeny na stránkách ČSPS
Funkce časomíry:
Poloautomatické měření (startovací zařízení + „robertky“), kontrolní ruční měření na stopkách, bez chyb
Práce rozhodčích:
Nadstandardně dobrá
Připomínky pro komisi rozhodčích:
 proběhla instruktáž sboru rozhodčích před prvním půldnem závodů
 po každém půldnu krátká schůzka rozhodčích se zhodnocením práce a vysvětlením nestandardních
momentů v průběhu závodů
 před závody proveden krátký rozhovor s vedoucími družstev, kde byly podány informace a instrukce pro
hladký průběh závodů
 velký důraz byl kladen na klid před startem, což se i přes nízký věk závodníků dařilo dodržovat a
atmosféra závodů nabrala ráz „velkých“ závodů
Ostatní:
Děkuji organizátorům a rozhodčím za dobře odvedenou práci.
Datum: 10. 12. 2018

Podpis: Hana Netrefová, Luboš Imryšek

