
 

  
 

Zápis z Komise rozhodčích ČSPS 
7. 3. 2023 

 
Přítomní: Ondřej Kočovský, Hana Netrefová, Petr Neumann, Lukáš Kousal 
Omluvení: Martin Hansgut 
 
 

Hlavní témata 

 
 Navrhované úpravy Soutěžního řádu a STD 

Komise rozhodčích projednala návrhy na úpravy Soutěžního řádu (souhrnně v Příloze č. 1 
Zápisu), které tímto předkládá VSP k posouzení a případnému předložení na Valné hromadě 
Sekce plavání 
Cílem úprav je sladit současné znění SŘ s aktuálně zaběhnutou praxí při pořádání plaveckých 
soutěží, odstranit neexitující provázání na jednotlivé odstavce a další závazné dokumenty ČSPS. 

 
 Návrh úprav Sazebníku pokut na mistrovských soutěžích a soutěžích Českého poháru 

Komise rozhodčích projednala návrhy na úpravy Sazebníku pokut pro soutěže řízené VSP 
(v Příloze č. 2), které tímto předkládá VSP k posouzení a případnému předložení na Valné 
hromadě Sekce plavání 
Komise při návrhu vychází z aktuálního stavu, kdy sazebník pokut nerozlišuje mezi běžnou 
odhláškou v průběhu závodu, nenastoupením na start v rozplavbách, pozdě doručené odhlášce 
ze semifinále případně finále a nenastoupením do semifinále, případně finále. Cílem je pomocí 
penalizace zajisti dodržování stanovených postupů a lhůt a tím umožnit pořadateli včas sestavit 
startovní listiny a zařadit a informovat náhradníky. Celkově by tak mělo dojít k eliminaci situací, 
kdy je náhradník, díky nedodržení postupů jiným plavcem, zařazen do startovní listiny na 
poslední chvíli a nemá tak možnost se na výkon řádně připravit, případně do finále nemá 
možnost nastoupit. 
 

 Nový překlad pravidel plavání 
Komise rozhodčích zkontrolovala a projednala zrevidovaný překlad Pravidel plavání, verze 
2023-2025 a konstatuje, že dokument je připraven ke zveřejnění. Finální verze bude zaslána 
VSP s žádostí o umístění na webových stránkách ČSPS a rozeslání na všechny kluby. 
 
Harmonogram zveřejnění dokumentu: 
Do 12. 3. 2023 odeslání konečné verze překladu nových pravidel plavání 2023–2025 VSP 
Do 19. 3. 2023 zveřejnění aktualizované rychlé příručky (reference card) 
Do 31. 3. 2023 zveřejnění a rozeslání dokumentu s diskvalifikacemi pro SwimMeet manager. 
Úkol: Hana Netrefová, Lukáš Kousal 

  



 

  
 

 
 Nominace rozhodčích na závody LEN a WA 2023 

Komise rozhodčích projednala a schválila nominace rozhodčích pro soutěže pořádané LEN / 
WA pro následující období: 
 
MEJ Bělehrad – Jan Řehoř 
EYOF Maribor – Hana Netrefová 
ME U23 Dublin – Lukáš Kousal 
MSJ Netanja – Lenka Nowaková 
ME25 Bukurešť – Ondřej Kočovský (předběžně) 
Úkol: Ondřej Kočovský vyplní přihlašovací formuláře a odešle Jakubu Tesárkovi k další distribuci 
 

 Revize protokolů ze semifinále MČR družstev (Ústí nad Labem, Zlín) 
Komise rozhodčích projednala Protokoly ze závodů ze semifinále MČR družstev. Závody 
proběhly z pohledu Komise rozhodčích bez problémů, mimořádných situací a v souladu 
s Pravidly, Soutěžním řádem a Rozpisem soutěže. Komise konstatuje, že náklady na zajištění 
sboru rozhodčích nepřekročily naplánovaný rozpočet a děkuje pořádajícím klubům UAPS a PK 
Zlín za zajištění perfektního sboru rozhodčích. 

 
 Status Komise rozhodčích 

Komise se bude na své příští schůzce zabývat návrhy na úpravu Statusu Komise rozhodčích, ve 
kterých by ráda přesně definovala, jakým způsobem a kým je Komise volena a délku funkčního 
období. Svůj návrh bude Komise konzultovat s VSP a následně ho předloží krajským 
organizacím k připomínkování a případným úpravám. 

 
 Přístup do O365 czechswimming.cz 

Komise rozhodčích žádá zástupce ČSPS, aby zřídili mailové adresy 
jmeno.prijmeni@czechswimming.cz všem krajským koordinátorům rozhodčích a všem 
rozhodčím s licencí WA a zároveň možnost využívat SharePoint ČSPS. 
Úkol: Ondřej Kočovský; Jan Bažil 
 

 Trička pro rozhodčí 
Komise rozhodčích se shodla na dodavateli triček pro rozhodčí. Na MČR Družstev v Pardubicích 
bude ještě fyzicky ověřena kvalita materiálu a následně proběhne jednání se zástupci VSP o 
zdroji financování. 
Úkol: Ondřej Kočovský 
 

 Aktualizace testů pro školení rozhodčích 
Komise rozhodčích požádala Petra Neumanna, aby spolu s dalšími školiteli zajistil aktualizaci 
testů pro školení rozhodčích dle aktuálně platných pravidel plavání. 
Úkol: Petr Neumann, 
 
7. 3. 2023        Ondřej Kočovský 

                                                                                                                                    



 

  
 

Příloha č. 1 – Návrh Komise rozhodčích na úpravy Soutěžního řádu 
 

1) SŘ 11.8 – V průběhu soutěže může být závodník omluven bez udání důvodu z jakéhokoliv 
startu v rozplavbách, na nějž byl řádně přihlášen a přijat s tím, že vedoucímu protokolu 
neprodleně uhradí pokutu za nenastoupení k závodu, stanovenou sazebníkem pokut SŘ.  
 
Navrhované znění: 
SŘ 11.8 - V průběhu soutěže může být závodník omluven bez udání důvodu z jakéhokoliv startu 
v rozplavbách, na nějž byl řádně přihlášen a přijat s tím, že vedoucímu protokolu neprodleně 
uhradí pokutu za nenastoupení k závodu, stanovenou sazebníkem pokut SŘ. Na závodech, kde 
není funkce vedoucího protokolu jmenována, uhradí závodník nebo zástupce klubu pokutu 
určenému zástupci pořadatele. 

 
2) SŘ 11.11 - Jestliže se některý ́závodník nedostaví k prezenci u pomocného startéra v určený 

čas, nebo v přiměřeném čase po vyhlášení výzvy, nebude již připuštěn k danému závodu 
(rozplavbě / semifinále / finále) a místo něj bude zařazen pomocným startérem náhradník, 
pokud je k dispozici. Nedostaví-li se kterýkoliv závodník ke startu v jedné disciplíně, včetně 
neodvolané účasti v semifinále či finále soutěže dle odst. 11. 9, nesmí startovat v žádné další 
disciplíně téže soutěži, a to ani ve štafetách. Výjimku může povolit vedoucí protokolu v 
případě omluvy z vážných důvodů, a to každému závodníkovi pouze jednou v průběhu závodů 
s tím, že Soutěžní řád plavání 7 vysílající složka (oddíl) uhradí vedoucímu protokolu 
neprodleně pokutu za nenastoupení k závodu, dle čl. 11.8. SŘ. 
 
Navrhované znění: 
SŘ 11.11 - Jestliže se některý ́závodník nedostaví k prezenci u pomocného startéra v určený 
čas, nebo v přiměřeném čase po vyhlášení výzvy, nebude již připuštěn k danému závodu 
(rozplavbě / semifinále / finále) a místo něj bude zařazen pomocným startérem náhradník, 
pokud je k dispozici. Nedostaví-li se kterýkoliv závodník ke startu v jedné disciplíně, včetně 
neodvolané účasti v semifinále či finále soutěže dle odst. 11. 9, nesmí startovat v žádné další 
disciplíně téže soutěži, a to ani ve štafetách. Výjimku může povolit vedoucí protokolu v případě 
omluvy z vážných důvodů, a to každému závodníkovi pouze jednou v průběhu závodů s tím, že 
Soutěžní řád plavání 7 vysílající složka (oddíl) uhradí vedoucímu protokolu neprodleně pokutu 
za nenastoupení k závodu, dle čl. 11.8. SŘ. Na závodech, kde není funkce vedoucího protokolu 
jmenována, může výjimku povolit vrchní rozhodčí. 

  



 

  
 

 
3) SŘ 18.8 O námitce rozhoduje: 

- v průběhu soutěže JURY jmenovaná řídícím orgánem soutěže. Pokud JURY nebyla pro danou 
soutěž jmenována, rozhoduje o námitce vrchní rozhodčí, a to nejpozději do 60 minut po 
skončení příslušného půldne soutěže, kdy byla námitka podána 
- o písemných námitkách před, anebo po skončení soutěže, které byly zaslány na adresu 
řídícího orgánu soutěže, rozhodne tento nejpozději do 15 dnů od doručení a ve stejném 
termínu oznámí rozhodnutí oddílu 
 
Navrhované znění: 
SŘ 18.8 O námitce rozhoduje: 
- v proběhu soutěže Vrchní rozhodčí, který řídil závod v době, ke které se námitka uplatňuje 
- v případě nesouhlasu s rozhodnutím vrchního rozhodčího o podané námitce, rozhoduje 
v průběhu soutěže JURY jmenovaná řídícím orgánem soutěže. Pokud JURY nebyla pro danou 
soutěž jmenována, rozhoduje o námitce vrchní rozhodčí, a to nejpozději do 60 minut po 
skončení příslušného půldne soutěže, kdy byla námitka podána 
- o písemných námitkách před, anebo po skončení soutěže, které byly zaslány na adresu 
řídícího orgánu soutěže, rozhodne tento nejpozději do 15 dnů od doručení a ve stejném 
termínu oznámí rozhodnutí oddílu 

 
4) SŘ 22.1 Při soutěžích řízených VSP ČSPS (mistrovské a pohárové soutěže, mezistátní utkání) 

je JURY jmenována ve složení: vedoucí protokolu, vrchní rozhodčí, zpravidla ten, který 
nerozhodoval disciplínu, jež je předmětem protestu a trenér (ad hoc). 
 
Navrhované znění: 
SŘ 22.1 Při soutěžích řízených VSP ČSPS (mistrovské a pohárové soutěže, mezistátní utkání) je 
JURY jmenována ve složení: vedoucí protokolu, vrchní rozhodčí, zpravidla ten, který 
nerozhodoval disciplínu, jež je předmětem protestu a trenér (ad hoc). Při soutěžích, kde není 
funkce vedoucího protokolu jmenována (MČR žactva a Poháry žactva), doplní JURY člen Komise 
rozhodčích pomocí videokonference. 

 
5) SŘ 2.3. Při plaveckých soutěžích řízených ČSPS je stanovena délka soutěžního půldne na max. 

4,5 hodiny. Do tohoto časového ohraničení se počítá doba od startu první rozplavby do doby 
dohmatu posledního závodníka poslední rozplavby daného půldne (včetně všech technických 
a organizačních přestávek). 
 
Navrhované znění: 
Tento odstavec vypustit a zbylé odstavce přečíslovat 

  



 

  
 

6) SŘ 21.9. Pokud dojde k překročení délky soutěžního půldne soutěže bez mimořádných vlivů 
je pořadatel povinen vyplatit rozhodčím ošatné přiměřeným způsobem, minimálně však 
zvýšením částky za konkrétní půlden min. o 50%. O případném sporu rozhodne JURY. 
 
Navrhované znění: 
Tento odstavec vypustit 
Při přípravě STD na rok 2024 vypustit v článku „Zvláštní ustanovení“ v odstavci C 1.1 větu: 
Jeden půlden pro účely výplaty odměny za výkon funkce rozhodčím se rozumí maximálně 270 
minut (4,5 hodiny). Pokud je tato délka překročena náleží rozhodčím zvýšení odměny v souladu 
s článkem 2.3 SŘ. 

 
7) SŘ 21.7 Sbor rozhodčích musí mít jednotný úbor s označením “Rozhodčí”. Pořadatel má 

možnost obléknout rozhodčí s výjimkou vrchního rozhodčího a startéra do vlastního 
jednotného úboru. Vrchní rozhodčí používá při všech mistrovských soutěžích a v soutěžích 
Českého poháru tričko „rozhodčí“ s červeným znakem a červeným límečkem. Jednotným 
úborem, pokud pořadatel nevybaví rozhodčí jiným jednotným oblečením se rozumí tričko 
„rozhodčí“ a kalhoty/sukně bílé barvy 
 
Navrhované znění: 
SŘ 21.7 Sbor rozhodčích musí mít jednotný úbor s označením “Rozhodčí”. Pořadatel má 
možnost obléknout rozhodčí s výjimkou vrchního rozhodčího a startéra do vlastního 
jednotného úboru. Vrchní rozhodčí používá při všech mistrovských soutěžích a v soutěžích 
Českého poháru tričko „rozhodčí“ s červeným znakem a červeným límečkem, případně tričko 
či košili červené nebo modré barvy. Pokud jsou na závodech přítomni dva vrchní rozhodčí, musí 
použít stejný typ trička nebo košile. Jednotným úborem, pokud pořadatel nevybaví rozhodčí 
jiným jednotným oblečením se rozumí tričko „rozhodčí“ a kalhoty bílé barvy   (odstraněno slovo 
sukně) 

 
8) SŘ 9.3. Technická ustanovení musí obsahovat: 

 
Navrhované znění: 
Doplnit odstavec o bod: 
- Určení počtu náhradníků pro semifinálové a finálové disciplíny 

  



 

  
 

Příloha č. 2 – Návrh Komise rozhodčích na úpravu (doplnění) Sazebníku 
pokut 
 
 

Odhláška z disciplíny v průběhu závodu 200 kč 
Odhláška ze semifinále/finále v příslušné lhůtě 200 kč 
Nenastoupení na start v rozplavbách 500 kč 
Odhláška ze semifinále/finále po uplynutí příslušné lhůty 500 kč 
Nenastoupení na start v semifinále/finále 1000 kč 


