
Protokol ze závodů 

Soutěž: Velká cena Ostravy v plavání – 2. kolo ČP Arena Cup 2022 

Termín:  29.4-1.5.2022 

Vrchní rozhodčí: Hana Netrefová, Ondřej Kočovský 

Presentace oddílů 
1. potvrzení účasti: vyjma klubu PKLbc potvrzena účast v souladu se soutěžním řádem a rozpisem soutěže 

2. odhlášky: probíhaly včas, hrazeno 200 CZK u pořadatele soutěže za odhlášky po termínu a z finálových 
disciplín, v případě možnosti doplněn náhradník 
 

3. přihlášky štafet: nebyly 
 

Závodiště 
1. připravenost bazénu (dráhy, nádoba na vodu pro závodníky, židle pro závodníky a pro rozhodčí): 

dle pravidel, bez výhrad 
2. označení 15m: 

dle pravidel, bez výhrad 
3. praporky pro znakové obrátky: 

dle pravidel, bez výhrad, označeno na bocích bazénu 
4. výsledková tabule: 

postavena na obrátkové stěně, dobře viditelná, po celou dobu závodu bezproblémová a funkční 
5. ozvučení: 

dostatečné, bez výhrad 
6. stupně vítězů: 

umístěné v rohu obrátkové stěny, dle pravidel, bez výhrad 
7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce): 

státní vlajky vyvěšeny, bez hymny, hlasatelé jazykově vybaveni, úroveň komentování na vysoké úrovni 
v českém i anglickém jazyce 

Sbor rozhodčích 
1. úbor rozhodčích: 

jednotně oblečeni pořadatelem, VR barevně odděleni, doporučení používat na ČP dlouhé bílé kalhoty, příp. 
bílou obuv 

2. stopky, píšťalky, psací potřeby: 
dle pravidel, před posledním finálovým půldnem jedny stopky odcizeny, jinak bez výhrad 

3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli: 
dle pravidel, bez výhrad 

4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m): dle pravidel, bez výhrad 

Průběh závodu 
1. startovní listina: zveřejněna s dostatečným předstihem na bazénu, stránkách ČSPS, průběžně dle potřeby 

aktualizováno.  
2. doplnění náhradníků: po potvrzení účasti, v průběhu závodů vyhlašováno, pokud byli k dispozici, průběžně 

aktualizováno 
3. nultá rozplavba: nebyla 

4. přerušení závodu: nebylo 

5. diskvalifikace: dle očekávání v minimálním počtu u závodů na této úrovni 
Nenastoupení na start: 



- PKKBr – Jakub Skalník – 2. 50 VZ 
- KPSOs – Matěj Kovařčík – 2. 50 VZ 
- KPSOs – David Rumíšek – 2. 50 VZ 
- Täby – Mathilda Sandberg – 11. 100 Z 
- Györ – Szebasztian Szabó – 12. 100 Z 
- Zlín – Mazurová Aneta – 131. 100 M finále B 

Vystavit faktury za nedostavení se ke startu, pokud již nebylo vyřešeno na místě: Täby, Györ, PKKBr a PK 
Zlín – po 200 CZK 
Vystavit fakturu za předem neodhlášeného závodníka: PKLbc -Matošková Klára Ela– 200 CZK 

6. námitky, protesty: bez námitek a protestů 

Výsledky 
1. zpracování: dle pravidel, bez výhrad 

2. vyvěšení: ihned po doplavání disciplíny a odsouhlasením vedoucím protokolu 

3. výsledky (on-line, v el. podobě): po doplavání zveřejněno na IS ČSPS 

Funkce časomíry: bez problémů, perfektní průběh a funkčnost po celou dobu závodů 

Práce rozhodčích: dle standardů, na vysoké úrovni, bez výhrad 

Připomínky pro komisi rozhodčích: 
- zajistit možnost zápisu hlasatele do IS ČSPS pokud nemá rozhodcovskou licenci. 
- provést revizi a korekturu všech formulářů a zajistit jejich aktualizaci na webu ČSPS apod. 

 
Ostatní: - 

V ……Ostravě………………………………..   datum …1.5.2022….                           Podpis: Lukáš Kousal – Vedoucí protokolu 

 


