
Protokol ze závodu 

Soutěž: Misrovství České republiky družstev – FINÁLE 1. a 2. liga 

Termín:  18. – 19.3.2023 

Vrchní rozhodčí:  
Jan Řehoř (FINA); Luboš Imryšek I. 

Prezentace oddílů 
1. potvrzení účasti: 

vše včas a dle Soutěžního řádu 

2. odhlášky: 
vše včas a dle soutěžního řádu 

3. přihlášky štafet: 
vše včas a dle soutěžního řádu 

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

bez problémů s dostatečným předstihem 
 

2. označení  15m: 
dle pravidel, označeno plováky, na vodicí čáře a záchytné lano 
 

3. praporky pro znakové obrátky: 
v pořádku, praporky od ARENA, označení 5ti metrů před cílovou stěnou plováky není v jedné rovině 
  

4. výsledková tabule: 
10 řádků, dobře viditelná z celého bazénu, na druhé tabuli permanentně umístěno průběžné bodové pořadí 

5. ozvučení: 
dostatečné, hudební podkres na dobré úrovni s odpovídající hlasitostí 

6. stupně vítězů: 
zajištěné, reprezentativní, splňují potřeby  

7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce): 
nebylo potřeba – mistrovství ČR; česká hymna přehrána před zahájením prvního půldne 

Sbor rozhodčích 
1. úbor rozhodčích: 

většinou v pořádku, někteří rozhodčí požívali bílé kraťasy, někteří rozhodčí černé trenky – řešeno 
s pořadatelem, pro závody MČR trváme na používání svazového trika, dlouhých bílých kalhot a bílých bot 

2. stopky, píšťalky, psací potřeby: 
zajištěno pořadatelem včas v dostatečném množství 

3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli: 
vše zajištěno včas a v dostatečném množství 

4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m): 

V pořádku a včas 

Průběh závodu 
1. startovní listina: 

připravena včas, zveřejněna na webových stránkách a vyvěšena v prostoru bazénu 
2. doplnění náhradníků: 

soupisky upraveny v průběhu rozplavání 
3. nultá rozplavba: 

nezařazována 



4. přerušení závodu: 

5. diskvalifikace: D106R1DR2 SW 4.4. – předčasný start 
                          D113R1DR4 SW 10.11 – chybná předávka štafety (-0,10 sec) 
                          D013R1DR4 SW 10.11 – chybná předávka štafety (-0,05 sec) 
                          D013R1DR5 SW 10.11 – chybná předávka štafety (-0,17 sec) 

6. námitky, protesty: 
před zahájením soutěže řešeno připuštění na start závodnice KomBr Michaely Dinkové – závodnice se 
slovenskou státní příslušností. Dle SŘ čl. 16.8 může závodní s jinou státní příslušností na MČR startovat, 
pokud je registrovaným členem ČSPS alespoň 6 měsíci. Závodnice Dinková je registrována od 21.9.2022 
lhůtu nesplňuje. Start závodnice nebyl umožněn. 

Výsledky 
1. zpracování: 

bez problémů, okamžitě po doplavání disciplíny 
2. vyvěšení: 

bez problémů, okamžitě po doplavání disciplíny 
3. výsledky (on-line, v el. podobě): 

bez problémů, okamžitě po doplavání disciplíny 

Funkce časomíry:  
               Perfektní, bez problémů 
Práce rozhodčích:  
                Velmi dobrý výkon odpovídající úrovni MČR.  
                Doporučuji dodržovat protokol práce rozhodčích. V průběhu závodu by rozhodčí měli stát.                                               
Připomínky pro komisi rozhodčích: 
                 Nejsou 
Ostatní: 
                 Děkujeme SCPAP za bezchybně zvládnutou organizaci MČR Družstev.  
V Pardubicích   dne 19.3.2023                           Podpis:  Ondřej Kočovský 

                                                                                                                                           


