
Protokol ze závodu 

Soutěž: Semifinále MČR družstev - skupina A 

Termín:  25.-26.2.2023 
Ústí nad Labem, 50m, 8 drah 

Vrchní rozhodčí: Ondřej Kočovský FINA, Petr Neumann I. 

Presentace oddílů 
1. potvrzení účasti:  

2. odhlášky: 
 

3. přihlášky štafet: 
před začátkem půldne včas, bez připomínek 

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

vše nachystáno před začátkem závodu – v pořádku 
2. označení  15m:   

označeno barevnými plováky na drahách + lano 
3. praporky pro znakové obrátky:  

v pořádku dle pravidel 
4. výsledková tabule:  

Ano, 8 řádků na rohu startovní plošiny, uvítal bych další řádek s číslem disciplíny a rozplavby 
5. ozvučení: 

ano v pořádku, hlasatel měl problém s namířením reproduktorů jeho směrem 
6. stupně vítězů:  

ne – bez vyhlášení na stupni vítězů. Vyhlašování průběžných výsledků hlasatelem i s ohledem na současně 
probíhající semifinále skupiny A 

7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce): 
česká státní vlajka, česká státní hymna při zahájení závodu 

Sbor rozhodčích 
1. úbor rozhodčích: 

všichni rozhodčí měli bílé triko s nápisem „rozhodčí“ 
Většina dlouhé bílé kalhoty, někteří kratší. 
Bílé boty, pantofle různé barvy 

2. stopky, píšťalky, psací potřeby: 
Pro rozhodčí byl zajištěn dostatečný počet stopek. I na obrátkovou stěnu při plavání 50m VZ. 
Píšťalky měli všichni rozhodčí vlastní až na jeden případ – zapůjčeno 
Psací potřeby všichni vlastní 

3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli: 
Formuláře pro zápis časů nachystány před začátkem každého půldne a rozdány příslušným rozhodčím. 
Včetně záznamového archu na 1500m a 800m VZ. 
Pořadí v cíli pouze elektronicky 

4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m): 
nachystáno před začátkem příslušné disciplíny. Všechny tabulky v pořádku – bez závad. 

Průběh závodu 
1. startovní listina: 

před začátkem půldnů včas vyvěšena na 3 místech – tribuna, bazén, vestibul 
Online na IS ČSPS 

2. doplnění náhradníků: 
bez náhradníků 



3. nultá rozplavba: 
ne 

4. přerušení závodu: 
Během disciplíny č.8 100m Z – výměna znakového startovacího zařízení. Cca 3min. 

5. diskvalifikace: 
D10 400m O muži R4 Dr5 – SW 6.6 porušení znakové polohy v závěru znakového úseku 
D22 50m VZ muži R1 Dr8 – SW 4.4 předčasný start 

6. námitky, protesty: 
ne 

Výsledky 
1. zpracování: 

v pořádku 
2. vyvěšení: 

Vyvěšování výsledků probíhalo ihned po doplavání příslušné disciplíny na 2 místech na bazéně 
3. výsledky (on-line, v el. podobě): 

ihned po doplavání jednotlivých disciplín zveřejněny výsledky na IS ČSPS. 
Průběžné bodové výsledky družstev zveřejněny po doplavání každé sudé disciplíny (m+ž) 

Funkce časomíry:  
 
Práce rozhodčích:  
Na velmi dobré úrovni  
Připomínky pro komisi rozhodčích: 

Ostatní: 
Poděkování pořadateli a sboru rozhodčích za výbornou připravenost a zvládnutí závodu. 
V Praze 27.02.2023                           Podpis: Jan Řehoř – vedoucí protokolu 

 


