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Protokol ze závodu 

Soutěž: Mistrovství České republiky družstev – 2023, semifinále, skupina B 

Termín a místo 
konání:  

25.–26. 2. 2023 (Zlín, 50 m, 8 drah) 

Vrchní rozhodčí: Lenka Nowaková FINA, Petr Veselý II. 

Prezentace oddílů 
1. potvrzení účasti: Účast potvrzena na místě při prezenci, včas a bez připomínek. Z mužské části závodu se 

omluvilo v úterý 21. 2. večer družstvo PAZ (Plavecká akademie Zbůch) z důvodu nemocí a pracovních 
povinností. V krátkém čase se nepodařilo zajistit náhradní družstvo, proto se mužská soutěž odehrála jen za 
účasti 15 týmů. 

2. odhlášky: 
Pouze na místě změny z důvodu nemoci (odhlášení nebo náhrada jiným členem družstva – za dodržení 
podmínky počtu startů). 

3. přihlášky štafet: 
včas na místě, bez připomínek 

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

vše dle pravidel a bez výhrad 
2. označení  15m: 

barevně odlišeno na lajnách odlišnou barvou plováků, 15m linie vyznačena i na dně bazénu odlišnou barvou 
kachliček, záchytné lano nebylo 

3. praporky pro znakové obrátky: 
Vše dle pravidel a bez výhrad. Nebyly k dispozici praporky sponzora „arena“, proto byly použity praporky 
v barvách pořádajícího klubu. 

4. výsledková tabule: 
8řádková světelná tabule s časy a pořadím v rohu na startovní straně bazénu. 

5. ozvučení: 
vše dle pravidel a bez výhrad 

6. stupně vítězů: 
vítězové se nevyhlašovali (průběžná soutěž družstev) 

7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce): 
-- 

Sbor rozhodčích 
1. úbor rozhodčích: 

Dle pravidel, všichni rozhodčí v bílém tričku s nápisem Rozhodčí) a v bílých kalhotách (i sukních a šortkách). 
KR doporučuje na soutěže tohoto významu dlouhé bílé kalhoty. Rozhodčí byli po ukončení sobotního půldne 
požádáni, aby v rámci možností přišli v neděli v bílých kalhotách (podařilo se jen některým). 
Ze dvou VR měl jen jeden červený límeček, vhodné sjednotit (možná lze půjčit tričko s červeným límečkem, 
pokud 2. VR nemá). Pro KR pobídka pro procesování nových triček pro rozhodčí. Nyní jsou nová trička 
s červeným límečkem pro VR těžko dostupná. 

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

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

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

Průběh závodu 
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1. startovní listina: 
zveřejněná vždy s předstihem na tribuně bazénu dostupná pro diváky i závodníky a trenéry, dále na 
stránkách IS ČSPS 

2. doplnění náhradníků: 
náhradníci nebyli 

3. nultá rozplavba: 
neplavala se 

4. přerušení závodu: 
žádné přerušení závodu 

5. diskvalifikace: 
dle očekávání na soutěži družstev nízký počet diskvalifikací (7) 
Rozbor diskvalifikací: 

 2x porušení pravidla SW 4.4 – předčasný start 
 3x předčasný odskok ve štafetě SW 10.11 
 1x porušení znakové polohy SW 6.3 
 1x nedokončení závodu SW 10.2 

6. námitky, protesty: 
nebyly 

Výsledky 
1. zpracování: 

bez připomínek 
2. vyvěšení: 

na tribuně bazénu dostupné pro diváky i závodníky a trenéry, dále na stránkách IS ČSPS bezprostředně po 
doplavání disciplíny, včetně průběžného stavu bodování družstev 

3. výsledky (on-line, v el. podobě):  
ihned po doplavání zveřejněny v IS ČSPS, včetně průběžného stavu bodování družstev 

Funkce časomíry:  
Vše funkční, bez připomínek.  

Práce rozhodčích:    
Standardně na velmi dobré úrovni. 

Připomínky pro komisi rozhodčích: 
1. Šířit osvětu v oblékání rozhodčích -- bílé tričko, dlouhé bílé kalhoty (eliminovat sukně a šortky) 
2. Šířit osvětu ohledně přihlašování rozhodčích na závody a přístupu do IS ČSPS (někteří místní rozhodčí 

byli překvapení, že se na závody mohou přihlásit sami) 
3. Délka půldnů se i při maximální efektivitě blížila 4,5 hodinám – zvážit, zda lze definici délky půldne 

vypustit z dokumentů STD a SŘ 
4. Zvážit, zda/jak zakotvit do oficiálních dokumentů (rozpis závodů, STD), aby plavci v oficiální době 

rozplavání v závodním bazéně nesměli používat plavecké pomůcky, kterými mohou zranit ostatní 
závodníky (packy, ploutve, šnorchly atd.). 

Ostatní:  
Děkuji organizátorům i rozhodčím za dobře odvedenou práci. 
 

 
Datum: V Brně, 28. 2. 2023              
                                                            Podpis:  Hana Netrefová, vedoucí protokolu; Lenka Nowaková, Petr Veselý – VR  

 


