Protokol vrchního rozhodčího pro plavecké soutěže
Soutěž:

Mezistátní utkání mladších juniorů HUN-POL-SVK-CZE, 2018, Plzeň-Slovany

Termín:

5. - 6. 5. 2018

Vrchní rozhodčí:

Luboš Imryšek
Michal Kučera

Presentace oddílů
1. potvrzení účasti:
Bez připomínek.
2. odhlášky:
Bez připomínek, některé až těsně před zahájením daného půldne
3. přihlášky štafet:
Bez připomínek.
Závodiště
1. připravenost bazénu (dráhy, nádoba na vodu pro závodníky, židle pro závodníky a pro rozhodčí):
Dráhy připraveny, židle k dispozici pro rozhodčí i závodníky, na startovní plošině vědra na vodu na každé
dráze, koše na oblečení závodníků doplněny v průběhu čtvrté disciplíny.
2. označení 15m:
Pomocí odlišné barvy plováků na jednotlivých drahách, ve stejné vzdálenosti, včetně krajních drah.
Na startovní straně stojany se záchytným lanem, na obrátkové ne, což není závadou, vzhledem k označení
na krajních drahách.
3. praporky pro znakové obrátky:
Bez výhrad, v souladu požadavky FR.
4. výsledková tabule:
Integrovaná LED obrazovka bazénu nad startovní plošinou, plně funkční včetně video přenosu a
kompletních výsledků, a 2 řádkový displej vedle startovní plošiny vpravo, zobrazující průběžné a výsledné
časy prvních 2 závodníků.
5. ozvučení:
Bez výhrad.
6. stupně vítězů:
Na startovní plošině za dráhami 4-5, se zástěnou s logem meetingu.
7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce):
Státní vlajky všech zúčastněných států vyvěšeny uprostřed bazénu naproti tribuně, správně orientované,
pouze SVK nebyla se správně orientovaným štítem pro svislé věšení.
Při zahájení závodů česká hymna.
Po vyhlášení výsledků každé disciplíny přehrán zkrácený 20s“ úryvek hymny země vítěze (podle doporučení
ČOV a protokolu FINA by měla být zkrácená verze pro ceremoniální účely cca 45“), která v některých
případech působila rozpaky vítězů (příliš krátká verze nedala vyniknout hlavnímu motivu skladby).
Po závěrečném vyhlášení celkových výsledků a předání pohárů hymna vítězného týmu (HUN) v plné délce.
Hlasatelé komentovali v češtině i angličtině na výborné úrovni.
Sbor rozhodčích
1. úbor rozhodčích:
Pořadatel zajistil pro všechny rozhodčí funkční bílá trička s logem meetingu a ČSPS. VR a ST použili
standardní oblečení i trička rozhodčích.
Necelá polovina sboru v bílých kalhotách, ostatní bílé šortky. – V souladu s protokolem FINA a SŘ 21.7
doporučujeme minimálně pro mezinárodní a mistrovské soutěže sjednotit úbor na dlouhé bílé kalhoty.
2. stopky, píšťalky, psací potřeby:
Vlastní vybavení rozhodčích, pořadatel doplnil 1x stopky pro časoměřiče. Pro obrátkové rozhodčí nebyly
stopky k dispozici. – Pro 50m disciplíny (startované ze startovní strany pro instalované odskokové desky a
lišty) byl nutný přesun časoměřičů a obrátkových rozhodčích. Ten byl realizován vždy v průběhu bloku
vyhlašování a nenarušil tak hladký průběh závodů.

3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli:
Připraveny výpisy z rozlosování pro jednotlivé dráhy, dostatek kompletních aktuálních rozlosování pro VR,
pomocného startéra i vedoucí týmů. Záznamové lístky pro cílové rozhodčí připraveny v dostatečném
množství.
4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m):
Provedení s velkými čísly, k dispozici kompletní sady pro 10 drah – vše v bezvadném stavu.
Průběh závodu
1. startovní listina:
Pro VR a časoměřiče k dispozici až 15 minut před začátkem půldnů. – V souladu s SŘ 13.1 musí být startovní
listina k dispozici minimálně 30 minut před začátkem jednotlivých půldnů. Příčinu vidíme v opožděných
reakcích a změn na straně jednotlivých týmů.
Listina následně vyvěšena v prostorách bazénu.
2. doplnění náhradníků:
Náhradníci nebyli.
7/2/4 – jedinému přihlášenému závodníkovi do rozplavby 1 500 VZ mimo soutěž na vlastní žádost povolen
VR start v první rozplavbě na volné dráze č. 9 s ručním měřením
23/2/6 – omluven závodník týmu HUN ze zdravotních důvodů z posledního startu v daném soutěžním dni
28/2/6 – na volnou dráhu doplněna pořadatelem závodnice mimo soutěž bez informování PS a VR
3. nultá rozplavba:
Nebyla.
4. přerušení závodu:
Přerušení nebylo.
Vzhledem k projednávání námitky (viz níže) a tím pozdějším zakončení 1. půldne, rozhodl VR o odložení
začátku 2. půldne o půl hodiny na 16:30 pro poskytnutí dostatečného času pro regeneraci před opakovaným
startem maďarské štafety. Posun počátku půldne odsouhlasen všemi vedoucími týmů
5. diskvalifikace:
9/1/4 – 100 P-M – SW 7.5 – aktivní delfínové kopy v průběhu závodu
10/1/2 – 100 P-Ž – SW 4.4 – výrazný předčasný start, klid před startem dodržen
6. námitky, protesty:
V disciplíně č. 14 – 4x 200 VZ-Ž – předala štafeta HUN do druhého úseku již po 100 m a stejně tak na dalších
plavaných úsecích.
Trenér dotčené maďarské štafety namítl, že v rozpisu meetingu, který obdrželi před podáním
přihlášek, byla disciplína č. 14 vypsána jako 4x 100 VZ. Po podání přihlášek maďarského týmu byl ale tento
rozpis změněn tak, že se tato trať prohodila s disciplínou č. 26 z následujícího půldne. Přitom předcházející
mužské disciplíny č. 15 a 25 zůstaly nezměněny – 4x 100 VZ pro disciplínu č. 15.
Před startem štafet se dle jeho tvrzení informoval u obsluhy časomíry (nikoliv VR) co se má plavat a dostal
odpověď, že 4x100 VZ
Po podání přihlášek byl sice maďarský tým na změnu e-mailem upozorněn, jak se ale ukázalo,
původní chybný rozpis byl ještě v den konání závodu až do večera vyvěšen na jediném webu meetingu
- statistikaplavani.cz.
Vzhledem k tímto vzniklé nejistotě se navíc maďarský tým ještě těsně před disciplínou č. 16
dotazoval u stolku rozhodčích, zda se pro disciplínu č. 16 jedná o závod štafety na 4x 100 VZ-Ž či na
4x 200 VZ-Ž. Bohužel, také vzhledem ke stále neaktuálnímu jedinému veřejně dostupnému rozpisu, byl
obsluhou časomíry chybně informován, že se jedná o štafetu 4x 100 VZ-Ž – stejně jako předcházející závod
mužů.
Tímto byl maďarský tým prokazatelně uveden v omyl.
Z toho důvodu, za souhlasu trenérů všech týmů, rozhodl VR o samostatném opakovaném startu
pouze maďarské štafety na začátku následujícího půldne. Žádný z trenérů netrval na opakování celé (jediné)
rozplavby všech štafet, což by jinak mohlo nezaviněně poškodit štafety ostatních týmů.

Výsledky
1. zpracování:
Bez připomínek.
2. vyvěšení:
Průběžně po dokončení jednotlivých disciplín vyvěšeno v prostorách bazénu.
Průběžné pořadí týmů a dosahované body vyhlašovány v pravidelných intervalech (min. 2-3× za půlden).
3. výsledky (on-line, v el. podobě):
Zveřejněny bez odkladu na statistikaplavani.cz.
Následující den rovněž odkazy na videozáznamy jednotlivých disciplín.
Funkce časomíry:
Na konci prvního půldne na mezičasech občasné výpadky 2 dohmatových desek a jedna deska na
obrátkové straně nakonec zcela nefunkční. Backupy z chybějících mezičasů - ok. Desky vyměněny během
polední pauzy.
Jelikož se jedná o relativné nové desky („Swiss Timing“), svědčí to buď o nízké kvalitě, nebo
o nešetrné manipulaci.
V průběhu závodů měněno také celkem 5 tlačítek backupů.
Odskokové desky pro kontrolu předávek štafet plně funkční.
Práce obsluhy časomíry na velmi dobré úrovni.
Práce rozhodčích:
Plně profesionální, na úrovni mezinárodních závodů, bez nutnosti řešení jakýchkoli problémů, včetně
bezproblémového výkonu dvou nově vyškolených rozhodčích na praxi. Signalizace bez nejmenších
problémů, odpovídající nonverbální komunikace celého sboru a po celou dobu závodů. Sbor rozhodčích na
bazéně do posledního vyhlášení, účast na instruktáži i hodnocení jednotlivých půldnů bez problémů.
Rozhodčím vyslovujeme velký dík za bezchybnou a perfektní práci.
Připomínky pro komisi rozhodčích:
Řešit s VSP ČSPS opakovaný problém se zveřejňováním různých verzí rozpisů soutěží (jak na celostátní
úrovni, tak na úrovni STD jednotlivých krajů), kdy není zajištěna důsledná informovanost všech
zúčastněných subjektů (oddíly, rozhodčí, hosté, ..), jasné verzování dokumentů a jejich včasná a jednotná
aktualizace a zároveň na všech informačních kanálech – e-mail, STD na webu czechswimming.cz,
statistikaplavani.cz a jednotlivé rozpisy určené ke stažení, nebo online verze. Stejná zásada musí platit i pro
tištěné dokumenty vyvěšené a / nebo vyhlášené při konání samotné soutěže.
Na různých soutěžích bohužel není výjimkou, že existují až 4 různé verze rozpisů soutěže se
změnami, ať už v pořadí disciplín, nebo třeba i jen v časech začátků jednotlivých (dopoledních !) půldnů.
Veškeré změny v rozlosování i obsazení jednotlivých drah musí být konzultovány a odsouhlaseny VR, nikoliv
pouze pořadatelem, nebo zpracovatelem výsledků.
Tato situace se opakuje na soutěžích na všech úrovních od KPŽ až po tyto mezinárodní závody. Nyní
bohužel navíc vyústila až v částečné poškození zahraničního týmu - viz výše popis námitky.
Ostatní:
Doporučení pro pořadatele: Pořídit dostatečné množství stopek a event. dalšího potřebného vybavení pro
rozhodčí (píšťalky, psací potřeby).
V Plzni 6. 5. 2018

Podpis:

Michal Kučera, Luboš Imryšek

