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Protokol vrchního rozhodčího pro plavecké soutěže 

Soutěž: Zimní MČR starší žáci ‐ T R U T N O V 
Termín: 10.- 11.12.2022 

Vrchní rozhodčí: 

Vedoucí protokolu: 

Luboš Imryšek, Vladimír Zobal 

Marcela Morávková 

Presentace oddílů 
1. potvrzení účasti: ANO, včas a v souladu se SŘ

2. odhlášky: ANO, včas a před ukončením časového limitu

3. přihlášky štafet: ANO. podány včas při prezenci

Závodiště 

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

v souladu s pravidly SW, FR a GR

a. velmi se osvědčila praxe, kdy byly rozplavby připravovány pomocným startérem v prostoru před

šatnami (v dostatečné vzdálenosti od startovní plošiny) a následně zaváděny pomocnými startéry

do prostoru u startéra. Na startovní plošinu závodníci na pokyn vpouštěni až po odstartování

předešlé rozplavby..

b. Po doplavání rozplavby nebyli závodníci vpouštěni na startovní plošinu pro své věci až do doby

odstartování následující rozplavby

Těmito opatřeními se podařilo zabezpečit vzorový klid před startem 

2. označení  15m: ANO , pomocí záchytného lana instalovaného na hranici 15m. Na plovácích je označení
odlišnou barvou v souladu s pravidly FR

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

4. výsledková tabule: ANO- vše dle pravidel a bez výhrad. Byla instalována výsledková tabule s časy, pořadím,
jménem závodníka a číslem dráhy na boční straně bazénu, velmi dobře viditelná jak z bazénu, tak i prostoru
pro diváky => velmi dobrý a rychlý informační tok o dosaženém čase a umístění

1. ozvučení: ANO - vše dle pravidel , v dobré kvalitě a bez výhrad. Hudba přiměřené hlasitosti, která pouze
podbarvovala prostředí a nerušila vysokou hlasitostí. Odpovídající a kultivovaný přístup hlasatele ke komentování
průběhu závodů. Velmi dobrý výkon funkce hlasatele (p Radek Šilhan), který dokázal vytvořit vynikající atmosféru
na bazéně.

2. stupně vítězů: ANO, vše dle pravidel a v dostatečné velikosti, i pro vyhlašování štafet

3. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce):
státní vlajka vyvěšena v prostoru bazénu, dobře viditelná ze startovní plošiny.
Prvý půlden zahájen státní hymnou  (živě zpívanou) a proběhl za účasti primátora města Trutnova
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Sbor rozhodčích 

1. úbor rozhodčích: dle pravidel a požadavků, všichni rozhodčí v bílém tričku „Rozhodčí“ a v bílých dlouhých 
kalhotách i botách (bez výjimky) 

2. stopky, píšťalky, psací potřeby:  ANO, pořadatelem zajištěno v dostatečném množství, vše dle pravidel a bez 
výhrad 

3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli: ANO vše dle pravidel a bez výhrad, v dostatečném množství 

4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m): k dispozici, odpovídající velikosti, dobře čitelné 

Průběh závodu 

startovní listina: ANO, zveřejněná vždy s předstihem ve vestibulu a na stránkách IS ČSPS, aktualizace byly průběžně 
zveřejňovány v nejkratším možném čase 

1. doplnění náhradníků: ANO ihned po potvrzení účasti. Vyvěšeno na stránkách IS ČSPS, na všechny půldny, 
průběžně aktualizováno 
V jednom případě doplněn první náhradník ve velmi krátkém čase před závodem (po dohodě s trenérem 
náhradníka), z důvodu odhlášky závodníka, který měl původně startovat z důvodu jeho zdravotní indispozice 

2. nultá rozplavba: NE – nedošlo ke shodě časů na posledním postupovém místě 

3. přerušení závodu: NE , k přerušení závodu nedošlo 

4. diskvalifikace: ANO, dle očekávání  na MČR  13 letých žáků (celkem 20 diskvalifikací za celé závody) -  
 převážně technické provedení motýl (nesoučasný pohyb paží, 8 diskvalifikací a střídavý kop – 2 
diskvalifikace) , předčasné starty, vše v ojedinělých výskytech, bez vlivu oddílové příslušnosti, nebo lokality. 

a. Předčasný start  dle SW 4.4 – celkem 6 diskvalifikací 
b. Znak 

i. SW 6.2  – porušení ZN polohy – 4 diskvalifikace 
c. Motýlek  

i. SW 8.2 – nesoučasný pohyb paží – 2 diskvalifikace 
ii. SW 8.3 – střídavý kop – 2 diskvalifikace 

d. Prsa  
i. SW 7.1 – více delf. kopů po startu/obr. 3 diskvalifikace 

ii. SW 7.6 – dohmat 1 ruka –3 diskvalifikace 
iii. SW 7.5 – střídavý kop – 2 diskvalifikace  

e. Štafety – SW 10.11 – předčasná předávka – 1 diskvalifikace  

5. námitky, protesty: NE,  žádný protest nebyl podán 
Ve 2 případech reagováno na připomínky trenérů ke zveřejněným časům – jednoznačně byl dán čas naměřený časomírou 
(byly instalovány dohmatové desky) 

Výsledky 

1. zpracování: ANO průběžně, bez připomínek a chyb 

2. vyvěšení: ANO průběžně, v nejkratším možném čase 

3. výsledky (on-line, v el. podobě): ANO, on-line průběžně, ihned po doplavání dané disciplíny bylo provedeno 

jejich  zveřejnění v IS ČSPS 

Funkce časomíry: bez komplikací – použita automatická dvouokruhová časomíra (dohmatové desky a robertky), 
odskokové desky nenainstalovány. Jako záložní měření využity stopky, které měli všichni časoměřiči. Kontrolní 
časoměřič ustaven. Cíloví rozhodčí ustanoveni tři, svoji funkci plnili velmi dobře  
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Práce rozhodčích: 
 Velmi dobrá bez připomínek a problémů. Před zahájením závodů byla provedena úvodní instruktáž, na které byly 
probrány veškeré aspekty pro rozhodování, zdůrazněny očekávané možné výskyty technických chyb v jednotlivých 
plaveckých způsobech, jejich projevy i faktory ovlivňující jejich indikaci ve vztahu na věkovou strukturu závodníků. 

Připomínky pro komisi rozhodčích:  
1. Zamyslet se nad změnou výše pokuty za odhlášky: v limitu, po limitu, nenastoupení k závodu. 
Současných 200 Kč na mistrovské soutěži za všechny tři prohřešky nijak nemotivuje závodníky odhlašovat se ze závodů 
včas. 
 
2. Přihlášky štafet podávat už při prezenci oddílů (stačí bez uvedení jmen a bez časů, tyto údaje umožnit doplnit před 
započetím daného půldne) 
 
3. Zvážit současnou výši odměny (ošatného) pro rozhodčí za jeden půlden, prohloubit diferenciaci mezi pracovním dnem 
a dnem pracovního klidu (sobota, neděle, svátek). Současnou výši navýšit tak, aby odpovídala minimální mzdě stanovené 
příslušnou vyhláškou. 
 
4. startovní bloky jsou v Trutnově se sníženou adhesí (kluzké). Někteří závodníci si je sušili pomocí ručníků  
 
5. Z rozboru diskvalifikací plyne: 

• nejproblémovější plavecký způsob byl motýlek, kdy pro technické chyby (nesoučasný pohyb paží a střídavý kop 
byly celkem 4 diskvalifikace. Jedná se zřejmě o tréninkový návyk u nevyplavených plavců, který by při správném 
posuzování již na krajských přeborech neměl být propuštěn až do pohárové soutěže. 

• U znaku byl překvapující moment, kdy celkem 4 závodníci porušili polohu, a to buď v průběhu závodu,  nebo před 
obrátkou. Opět se jednalo o tréninkový návyk 

• U prsou byl překvapující moment, kdy se ve 3 případech objevilo více delfínových kopů po obrátce a ve 3 
případech dohmat jednou rukou při obrátkách. 

• Předčasný start byl celkem 6 x za celé závody. To svědčí o velmi dobrém a citlivém přístupu obou startérů  

• Ostatní diskvalifikace měly charakter ojedinělých chyb lidského činitele, ke kterému u této věkové kategorie 
běžně dochází  

 
 
 

 

Ostatní: 
Neoprávněné přihlášky (čl. 10.4 Soutěžního řádu – přihlášky v rozporu s ustanovením rozpisu) 

Chyby v přihláškách: 
Pokuty byly vybírány při prezentaci, při neuhrazení pokuty by byl plavec ze soutěže vyřazen. 
1, Plavec neplaval disciplínu na KP 
KLSTe MÁLEK Vojtěch 200VZ 500,- Kč 
2, Plavec nestartoval na KP (dodat omluvenku do termínu odhlášek) 
Olymp ŠINDELÁŘOVÁ Gabriela 
PKHK BARTOK Jonáš 200Z, 200P 
PKML KLEIN Jakub 
PKPří BERKA Jiří 
PKPří STOČES Vojtěch 
PoPro SNÁŠEL Jan 100M, 100VZ 
SCPAP CEJNAR Marek 
SkpKB HYNEK Oliver 
ÚAPS ZIMOVÁ Kateřina výjimka VSP – dlouhodobý pobyt v zahraničí 
USK PAROUBKOVÁ Margarita 50VZ, 400VZ, 100M, 100VZ 
V případě, že omluvenka nebyla v termínu dodána, byl plavec z disciplín, neodplavaných na KP, vyřazen 
a přihlášky byly brány jako neoprávněné včetně odpovídající sankce (pokuta 500,- Kč/přihlášený start) 
 



 

Stránka 4 z 4 

 

3, Plavec nestartoval na KP dlouhé tratě (dodat omluvenku do termínu odhlášek) 
PKPar DERIKOVÁ Zuzana 
PKPří ŠINDELÁŘOVÁ Barbora 
SlCho STAŇKOVÁ Kateřina 
SlPl NĚMEČKOVÁ Adéla 
ÚAPS ZIMOVÁ Kateřina výjimka VSP – dlouhodobý pobyt v zahraničí 
Olymp PILÁT Václav 
PKKu KRAPKA Oliver 
PKLit TREMBAČ Antonín 
V případě, že omluvenka nebyla v termínu dodána, byl plavec z disciplín, neodplavaných na KP, vyřazen 
a přihlášky byly brány jako neoprávněné včetně odpovídající sankce (pokuta 500,- Kč/přihlášený start) 
 
4, Nadpočetné starty (povoleno max. 6 startů, max 3. starty z půlden) – nadpočetné starty odstraněny 
SkASC KŘÍTEK Daniel Adam 100M, 200P, 400PZ 1500,- Kč 
SKMVM ARNOŠTOVÁ Pavla 200Z, 100VZ 1000,- Kč 
SSCZ BIČÍKOVÁ Daniela 100M, 100VZ 1000,- Kč 
 
 
Děkujeme pořadatelům a zúčastněným rozhodčím za velmi dobrou a bezchybnou práci. 
 
Děkujeme trenérům a závodníkům za celkový průběh závodů i atmosféru, která se nám podařila společným úsilím a 
vzájemným respektováním vytvořit. Zvláště podtrhujeme fakt, že se podařilo dodržet klid před startem  a vytvořit 
prostředí, ve kterém se všichni závodníci vzájemně povzbuzovali. 
 
 

V Trutnově   11.12.2022                           Podpis: Luboš Imryšek v.r    Vladimír Zobal v.r     Marcela Morávková v.r. 

 


