
Protokol ze závodů 

Soutěž: V 4 Olympic Hopes Meet – 2022 

Termín:  21.-22.05.2022 – Praha – Podolí 

Vrchní rozhodčí: Luboš Imryšek, Petr Neumann 

Presentace oddílů 
1. potvrzení účasti: 

V souladu se soutěžním řádem a rozpisem soutěže. V pátek večer byla 
v prostorách hotelu technická porada s vedoucími výprav a trenéry, na 
které bylo možné řešit nejasnosti a požadavky. Na technické poradě byly 
trenéři seznámeni s organizací u bazénu, způsobem vyhlašování, předáním 
přihlášek štafet a dopravou mezi hotelem a bazénem. Technická porada byla 
velmi dobře vedena Kubou Tesárkem, generálním sekretářem ČSPS. 

2. odhlášky: 
V souladu se soutěžním řádem a rozpisem soutěže. 

3. přihlášky štafet: 
V požadovaném termínu. Štafeta Slovenska 4x100 nesplňovala požadavky na 
věkové složení štafety. Opraveno během přestávky před štafetami. 

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

Dle pravidel, bez připomínek. 
2. označení  15m: 

Na startovní straně vyznačeno po stranách bazénu pomocí stojanů se 
záchytným lanem a prostřednictvím plováků na dělících lajnách. Barevné 
označení plováků bylo nevyhovující vzhledem k tomu, že na některých 
lajnách část plováků chyběla a docházelo tak k jejich pohybu v rozmezí 
cca 30 cm. Z obrátkové strany označeno pouze pomocí plováků na dělících 
lajnách. 

3. praporky pro znakové obrátky: 
V dobré kvalitě, viditelnosti a výšce. 

4. výsledková tabule: 
Na tribuně nad startovní plošinou byla velká LED tabule, na kterou byl 
přenášen internetový přenos ze závodů. Na obrátkové straně bazénu 
10řádková tabule.   

5. ozvučení: 
Zajištěno pořadatelem prostřednictvím firmy SB sounds – na velmi dobré 
úrovni. 

6. stupně vítězů: 
Umístěny na pódiu, které bylo na pravé straně bazénu. Stupně vítězů byly 
velmi dobře osvětleny. Pozitivně hodnotím stolky pro přípravu předávaných 
medailí a diplomů a stolek na kterém byly po celou dobu závodů vystaveny 
všechny sady medailí a poháry. 

7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce): 
Vlajky všech zúčastněných států vyvěšeny. Na zahájení závodů nastoupili 
zástupci jednotlivých států s vlajkou svého státu. Na zahájení závodu 
zahrána státní hymna ČR. Při vyhlašování hymna vítěze ve zkrácené verzi, 
dle domluvy na technické poradě. V průběhu vyhlašování všichni rozhodčí 
na svých místech. Velmi dobrá úroveň hlasatele v českém i anglickém 
jazyce. 

Sbor rozhodčích 
1. úbor rozhodčích: 

Rozhodčí v předepsaném úboru, dlouhé bílé kalhoty a bílé tričko s logem 
závodů, které pro tyto závody bylo zajištěno pořadatelem. Pro VR a VP 
bylo zajištěno tričko jiné barvy. 



2. stopky, píšťalky, psací potřeby: 
Stopky, podložky, psací potřeby byly zajištěny pořadatelem v dostatečném 
množství a kvalitě. Pozitivně hodnotím možnost vybavit stopkami současně 
obě strany bazénu. Při 50metrových tratích nebylo nutné přenášet stopky 
nebo přecházení časoměřičů. 

3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli: 
Cílový rozhodčí nebyly na závodech ustanoveni. Časoměřiči obdržely před 
každým půldnem rozlosování pro svoji dráhu do kterého zapisovali časy. 

4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m): 
Zajištěno pořadatelem v odpovídající kvalitě. 

Průběh závodu 
1. startovní listina: 

Vyvěšena na obrátkové straně bazénu na prosklené stěně. Uzavření 
startovní listiny bylo 30 minut před daným půldnem, následně byla 
vytištěna a vyvěšena. Pro rozhodčí předáno rozlosování pro jednotlivé 
dráhy, 50m disciplíny vytištěny i pro obrátkové rozhodčí. 

2. doplnění náhradníků: 
Pro každou disciplínu bylo možné přihlásit závodníky do rozplavby mimo 
soutěž čehož jednotlivé výpravy využívali, ale byl vysoký počet těchto 
rozplaveb, které byly obsazeny jedním až třemi plavci.  

3. nultá rozplavba: 
Nebyla. 

4. přerušení závodu: 
S výjimkou prvního půldne byla před závodem štafet 10minutová pauza, 
které byla domluvena na technické poradě. 

5. diskvalifikace: 
Za celé závody pouze 3 diskvalifikace.  
• 1x porušení pravidel startu SW 4.4 
• 1x aktivní delfínový kop v průběhu prsovém úseku při polohového závodu 

– SW 7.5 
• 1x střídavý kop v motýlovém úseku při polohového závodu - SW 8.3 

6. námitky, protesty: 
V průběhu závodů nebyly podány žádné protesty. 

Výsledky 
1. zpracování: 

Bez chyba a včas na odpovídající úrovni.  
2. vyvěšení: 

Průběžně po doplavání každé disciplíny. Stav bodového hodnocení průběžně 
zveřejňován po doplavání skupiny disciplín. 

3. výsledky (on-line, v el. podobě): 
Ihned po jejich zpracování byly zveřejňovány v IS ČSPS. Velmi dobrá práce 
zpracovatele výsledků.   

Funkce časomíry: 
Při závodech byla použita elektronická časomíra s deskami a „robertky“ na obou 
stranách bazénu. Startovní strana vybavena odskokovými deskami a znakovým 
startovacím zařízením. Vše plně funkční po celou dobu závodů.  
Práce rozhodčích:  
Práce rozhodčích na velmi dobré úrovni po celou dobu závodů a to včetně 
signalizace dohodnutým způsobem což přispělo k tomu, že VR mohl po doplavání 
potvrdit výsledky bez zbytečné prodlevy.  
Připomínky pro komisi rozhodčích: 

• V prostorách letní terasy byla před každým půldnem porada sboru 
rozhodčích a po ukončení půldne vyhodnocení jeho průběhu. 

• Označení 15metrů po stranách bazénu zajistit z obou stran. Ze startovní 
strany většinou zajištěno záchytným lanem, ale označení 15metrů po 
stranách bazénu by mělo být i od obrátkové stěny. 



• Na mistrovské soutěže a mezinárodní závody vozit s elektronickou 
časomírou i stopky pro časoměřiče, aby bylo zajištěno jejich dostatečné 
množství a kvalita. 

• Zvážit, zda uzavření startovní listiny 30 minut před zahájením půldne a 
následný tisk je dostatečné. Rozlosování pro VR, VP, časoměřiče, … by 
mělo být k dispozici již na poradě sboru rozhodčích před každým půldne.  

• Nejen na těchto závodech, ale i na předchozích jsem dostal zpětnou vazbu 
na maximální sbor rozhodčích. Mělo by se jednat o maximální počty 
rozhodčích ze kterých je možné za splnění určitých podmínek ubrat, ale 
nemělo by dojít k tomu, že maximální sbor rozhodčích bude překročen. 

o Rozhodčí plaveckých způsobů - 4 
o Vrchní časoměřič - 1 
o Náhradní časoměřič - 2 

• Kameramani a obsluha online přenosu měla stejná trika jako rozhodčí. Pro 
příští závody s pořadatelem ohlídat, aby rozhodčí měli jiná trika. 

• U stolku rozhodčích / office desku počítat s místy pro 
o Hlasatele 
o Zpracovatele výsledků 
o Vedoucího protokolu 
o Vrchního rozhodčího 
o Vrchního časoměřiče 
o Obsluhu časomíry 
o Zvukaře 

Ostatní: 
Organizátorům a rozhodčím děkuji za velmi dobrou práci při přípravě závodů i 
po celou dobu jejich průběhu. 

Datum 31.5.2022                           Podpis: Martin Hansgut – Vedoucí protokolu 

 


