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Protokol ze závodu 

Soutěž: Vánoční cena Zlína 2022 – ČP Arena Cup - 7.kolo 

Termín a místo 
konání:  

16.–18. 12. 2022 (Zlín, 25 m, 6 drah) 

Vrchní rozhodčí: Luboš Imryšek, Martin Hansgut 

Prezentace oddílů 
1. potvrzení účasti: účast většiny oddílů potvrzena včas a v souladu se Soutěžním řádem.  

Čtyři nepotvrdily účast v termínu. Žádost o vystavení faktur v oddílu Ostatní na konci dokumentu. 

2. odhlášky: 
většina odhlášek včas, bez připomínek.  

3. přihlášky štafet: 
neplavaly se 

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, instalována  tyč na hranici 15 m, záchytné lano nebylo 
3. praporky pro znakové obrátky: 

vše dle pravidel a bez výhrad 
4. výsledková tabule: 

vše dle pravidel a bez výhrad. Byla instalována menší výsledková tabule se jmény, časy a pořadím na 
obrátkové straně bazénu. 

5. ozvučení: 
vše dle pravidel a bez výhrad 

6. stupně vítězů: 
vše dle pravidel a bez výhrad 

7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce): 
státní vlajka vyvěšena, hymna při zahájení prvního půldne (pátek odpoledne) i při oficiálním zahájení na 
začátku prvního finálového půldne (sobota odpoledne) 

Sbor rozhodčích 
1. úbor rozhodčích: 

dle pravidel, všichni rozhodčí v bílém tričku (většinou s nápisem Rozhodčí) a v bílých kalhotách (i sukních a 
šortkách). KR doporučuje na soutěže českého poháru dlouhé bílé kalhoty a ideálně bílé boty. 

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 
1. startovní listina: 

zveřejněná vždy s předstihem na tribuně bazénu a v chodbě („krčku“) u pomocného startéra, dále na 
stránkách IS ČSPS, aktualizace byly průběžně zveřejňovány v nejkratším možném čase  

2. doplnění náhradníků: 
ihned po potvrzení účasti. Vyvěšeno na stránkách IS ČSPS, na všechny půldny, průběžně aktualizováno 

3. nultá rozplavba: 
neplavala se 
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4. přerušení závodu: 
žádné přerušení závodu 

5. diskvalifikace: 
dle očekávání na soutěži Českého poháru velmi nízký počet (celkem 8 diskvalifikací) a 3 x nenastoupení na 
start. Nenastoupení na start bylo penalizováno pokutou 200 Kč dle Soutěžního řádu a vybíráno na místě 
v hotovosti. 
Rozbor diskvalifikací: 

 3x porušení pravidla SW 4.4 – předčasný start 
 2x  porušení znakové polohy SW 6.3 
 1x nedokončení závodu pro zdravotní indispozici 

Veškeré další technické diskvalifikace – pouze po jednom případě (prsa porušení polohy a nesoučasný 
dohmat) měly ojedinělý výskyt a byly bez regionálních, nebo oddílových vlivů = ojedinělá chyba lidského 
činitele 

6. námitky, protesty: 
nebyly 

Výsledky 
1. zpracování: 

bez připomínek 
2. vyvěšení: 

tribuně bazénu a v chodbě („krčku“) u pomocného startéra bezprostředně po doplavání disciplíny 
3. výsledky (on-line, v el. podobě):  

ihned po doplavání zveřejněny v IS ČSPS 
Funkce časomíry:  

V několika případech se stalo, že při přepnutí na další rozplavbu došlo samovolnému spuštění časomíry, 
které však nebylo indikováno na počítači. Rozpoznatelné bylo pouze na základě běžícího času na tabuli. Po 
přeinstalaci SW na jiný notebook to bylo o něco lepší, ale i tak se tato chyba vyskytla. Bylo by fajn, pokud by 
se povedlo zjistit a odstranit příčinu tohoto chování. 
Až na výše uvedené byla funkce časomíry perfektní a díky pozornosti obsluhy časomíry se povedlo výše 
uvedené odhalit dřív, než to mohlo mít vliv na závod.  

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), místní 

koordinátor rozhodčích by měl v předstihu informovat/požádat rozhodčí o tento oděv 
2. Rozpis soutěže by měl definovat počet náhradníků na finále, kteří budou v případě odhlášek z finále 

postupovat a kteří mají být připraveni na startu u pomocného startéra. Nyní toto není přesně určeno a 
při větším počtu odhlášek z finále nastávají nejasné situace (zejména ohledně platby odhlášky z finále 
postoupivšího náhradníka) 

3. Při závodě důsledně dbáno na klid před startem a dána dostatečná pauza mezi pokynem na bloky 
(dlouhý hvizd VR) a předáním řízení startovacího procesu startérovi (až po přípravě posledního 
závodníka a jeho položení nohy na šikmou plochu startovací desky pro atletický start. 

4. Dopolední rozplavby startovány „přes hlavy“ s nastaveným  intervalem  pro zhotovení časového 
harmonogramu 30“ mezi rozplavbami, odpolední finále nastaven interval 80“ a na vyhlášení 300“. 
Nastavený časový plán závodů se dařilo s přesností do 5 minut dodržet, dával předpoklad klidného 
průběhu závodů bez časových stresů a doporučujeme jej VSP nastavit jako základní požadavek pro 
soutěže řízené VSP 

5. V jednom případě neomluvené nenastoupení k vyhlášení vítězů – udělena pokuta dle SŘ – 
doporučujeme důsledně  realizovat na všech soutěžích řízených VSP 
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Ostatní:  
Žádost na pořadatelský Plavecký klub Zlín o vystavení faktur na pokuty za porušení SŘ: 

Vystavení faktury pro uhrazení pokuty ve výši 500 Kč za nepotvrzení účasti v termínu dle rozpisu soutěže 
(čl. 17.2 Soutěžního řádu): 
 PKHK Plavecký klub Hradec Králové 
 SKŽat SK Jazzmani Žatec 
 SMZl Swim Masters Zlín 
 ŽrNP Žralok Nová Paka, z. s. 

 
Děkuji organizátorům i rozhodčím za dobře odvedenou práci. 
VR děkují všem zúčastněným závodníkům, trenérům, divákům, rozhodčím i organizátorům  za vytvoření 
bezvadné atmosféry na bazéně a naprosto perfektní práci všech, bez jediné výjimky.  

 
Datum: V Brně, 22. 12. 2022              
                                                            Podpis:  Hana Netrefová, vedoucí protokolu, Luboš Imryšek, Martin Hansgut – VR  

 


