
ZPRÁVA DELEGÁTA VSP ČSPS Z MISTROVSKÉ SOUTĚŽE V PLAVÁNÍ 

Soutěž: Mistrovství České republiky v plavání 
5. kolo Českého poháru v plavání 

Termín:  11.-13.7.2014 

Delegát: Ing. Vlastimír Perna 

Sledovaná kritéria: 

1. Pořadatelské zabezpečení 
Nejvyšší domácí soutěž byla zabezpečena na velmi dobré úrovni. 
Sportoviště bylo připraveno podle platných předpisů. Obě obrátkové stěny byly opatřeny dotykovými deskami. 
Technické podmínky pro soutěž byly velmi dobré – ozvučení, viditelnost na výsledkový displej, židle, stoly a 
slunečníky pro rozhodčí a startující, vědra s vodou u startovních bloků atd. 
 
Ubytování a stravování si kluby zajišťovaly individuálně dle nabídky pořadatele, část v restauraci přímo areálu 
bazénu. 

 

2. Funkčnost časomíry 
Elektronická časomíra fungovala téměř bez problémů. Občas měl drobné výpadky výsledkový displej, ale nijak 
vážně to nenarušovalo informovanost plavců, trenérů a plynulost soutěže. 

3. Rozhodčí 
Sbor rozhodčích pracoval v dostatečném počtu. K dispozici byli rozhodčí odpovídající kvalifikace, úbor 
rozhodčích odpovídal předpisu a významu soutěže. 
Mezi rozhodčími probíhala po celou dobu MČR signalizace bez problémů. 
Hlasatelská činnost byla i přes netradiční pojetí jedním moderátorem na velmi dobré úrovni. Velmi přispěla 
k dobré informovanosti nejen účastníků mistrovství, ale i širší veřejnosti sledující průběh závodů. 
V průběhu celého šampionátu pracovali všichni rozhodčí výborně, navzdory ne úplně stálému počasí. 

4. Společenská úroveň 
Účast téměř celé české plavecké špičky zvýraznila kvalitativní hodnotu domácího šampionátu. Šampionátu se 
nezúčastnili pouze juniorští reprezentanti startující ve stejném termínu na MEJ v Nizozemí. Při tomto mistrovství 
byla poslední možnost plnit limity pro Mistrovství Evropy, což také přispělo k dramatičnosti soutěže.  
Ozdobou mistrovství byly české rekordy Simony Baumrtové (200 PZ), Romana Dmytrieva (200 Z), štafet mužů 
KomBr  (4x100 VZ a 4x200 VZ) a žen KPSOs (4x100 VZ). 
Nenaplněnost rozplaveb u některých disciplín začíná být smutnou tradicí domácího šampionátu a důvodem 
k hledání způsobu, jak to napravit. 

5. Různé 
V průběhu šampionátu byl řešen 1 protest, který byl členy Jury zamítnut a diskvalifikace potvrzena. 
Průběh soutěží byl online přenášen formou webcastingu, což je dlouhodobě velmi pozitivně přijímáno nejen 
příbuznými závodníků, ale všemi příznivci plavání. 
Páteční a nedělní zahájení odpoledního finálového bloku bylo ovlivněno nepřízní počasí. Vrchní rozhodčí 
z hlediska bezpečnosti plavců naprosto správně odložil začátky půldnů o několik minut, nijak tím neutrpěl 
průběh závodů. 

6. Závěr / doporučení 
- pro průběžné zveřejňování rozlosování a  výsledků disciplín v papírové podobě doporučuji při 

takové soutěži zvolit důstojnější místo, např. pořídit lehkou přenosnou tabuli. Rovněž zmatečné 
vyvěšování  těchto dokumentů nebylo úplně v pořádku z hlediska orientace ve výsledcích 

 
Celkově byla nejdůležitější domácí soutěž připravena organizátory velmi dobře, rozhodčí pracovali výborně, 
plavci 

V Kopřivnici dne 14.7.2014                                                                                     Podpis 

 


