
Protokol vrchního rozhodčího pro plavecké soutěže 

Soutěž: Velká cena Pardubic 2022 

Termín:  1.– 3. 4. 2022 

Vrchní rozhodčí: Martin Hansgut, Luděk Burian 

Presentace oddílů 
1. potvrzení účasti: 

vše včas, bez připomínek 

2. odhlášky: 
vše včas, bez připomínek. Za odhlášky po termínu a odhlášky z finále byl hrazen poplatek u pořadatele. 
Kladně hodnotím, že finanční záležitosti spojené s odhláškami byly řešeny mimo sbor rozhodčích. 
 

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 tyčkami na stranách bazénu 
3. praporky pro znakové obrátky: 

v dobré kvalitě, viditelnosti a výšce s logem ARENA 
4. výsledková tabule: 

Na balkóně na startovní straně bazénu postavena velká výsledková tabule. Dobře viditelná a plně funkční po 
celou dobu závodů. 

5. ozvučení: 
dostatečné, bez výhrad 

6. stupně vítězů: 
umístněny na pravé straně bazénu. 

7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce): 
státní vlajky zúčastněných států vyvěšeny. Úroveň komentování na vysoké úrovni včetně streamu. 

Sbor rozhodčích 
1. úbor rozhodčích: 

pořadatelem zajištěna trika pro rozhodčí, VR trika s červeným límečkem.  
2. stopky, píšťalky, psací potřeby: 

pořádajícím oddílem zajištěno v dostatečném množství pro obě strany bazénu.  
3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli: 

zajištěno v dostatečném množství. 
4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m): 

plně funkční, zajištěno pořádajícím oddílem 

Průběh závodu 
1. startovní listina: 

v dostatečném předstihu před každým půldnem vyvěšena v prostorách bazénu a na webu ČSPS.  
2. doplnění náhradníků: 

v případě odhlášek byly náhradníci doplňování a vyhlašování v průběhu závodu, startovní listiny průběžně 
aktualizovány 

3. nultá rozplavba: 
nebyla 

4. přerušení závodu: 
nebylo 



5. diskvalifikace: 
v minimálním množství. V případ diskvalifikace byla tato informace předána obsluze časomíry pro zobrazení 
ve výsledcích rozplavby a hlasateli pro vyhlášení diskvalifikace.  

6. námitky, protesty: 
nebyly 

Výsledky 
1. zpracování: 

dle pravidel, bez výhrad 
2. vyvěšení: 

ihned po doplavání disciplíny. Výsledky každého finále zobrazeny na výsledkové tabuli. Po potvrzení od VR 
informace, že jsou výsledky oficiální. 

3. výsledky (on-line, v el. podobě): 
průběžně zveřejňováno na webu ČSPS 

Funkce časomíry:  
po celou dobu plně funkční bez problémů  
Práce rozhodčích: 
Dle očekávání na vysoké úrovni, bez výhrad 
Připomínky pro komisi rozhodčích: 
-- 
Ostatní: 
Pozitivně hodnotím post vedoucího protokolu, na kterého byla dle SŘ přenesena část agendy, zejména 
administrativy, kterou dříve zajišťoval jeden z VR. V současné době tak mají VR prostor na to se plně věnovat 
průběhu a řízení závodů.   
V Praze                                                                   datum 7.4.2022                           Podpis: Martin Hansgut 

 


