
Protokol vrchního rozhodčího pro plavecké soutěže 

Soutěž: Pohár ČR jedenáctiletého žactva 2022  Mladá Boleslav  

Termín:  3.12.2022 

Vrchní rozhodčí: Morávková Marcela I. 
Baumrt Ondřej II. 

Presentace oddílů 
1. potvrzení účasti: bez připomínek  

2. odhlášky: včas a bez závad, pouze ze zdravotních důvodů- bolesti břicha a druhý skok plavce na plavce ve 
vodě 
 

3. přihlášky štafet: 
včas a bez problémů 

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

připraven vzorně, kbelíky, židle a koše na oblečení připraveno 
 

2. označení  15m: ano lano označeno na 15 metrech 
 

3. praporky pro znakové obrátky: ano na obou stranách bazénu 
  

4. výsledková tabule: na startovní stěně vysoko a přehledná, viditelná všem 

5. ozvučení: velmi dobré 

6. stupně vítězů: na obrátkové stěně bazénu, přístupná všem a v místě, kde nepřekáží  

7. mezinárodní závody (státní vlajky, hymny, hlasatel (komentování v cizím (ang.) jazyce): vlajka ČR na 
startovní stěně bazénu, viditelná a velká , hymna zazněla po úvodním proslovu moderátora , komentátor 
závodů velice dobrý 

Sbor rozhodčích 
1. úbor rozhodčích: sbor rozhodčích- všichni bílé dlouhé kalhoty a tričko rozhodčího 

2. stopky, píšťalky, psací potřeby: vše připraveno před zahájením závodů 

3. formuláře pro zápis časů, pořadí v cíli: připraveny včas 

4. tabulky s čísly (800 m a 1500 m): připraveny na obrátkové stěně bazénu 

Průběh závodu 
1. startovní listina: vytištěna včas a v dostatečném množství 

2. doplnění náhradníků: ano , pouze na 800 VZ nebyl žádný náhradník 

3. nultá rozplavba:nebyla 
 

4. přerušení závodu: na krátkou chvilku – technická pauza , porucha startovacího zařízení 



5. diskvalifikace: ano-běžné technické chyby 

6. námitky, protesty: nebyly, pokud ano – vyřešeny na místě a s vrchními rozhodčími 

Výsledky 
1. zpracování: včas a bez připomínek 

2. vyvěšení: na dvou viditelných místech 

3. výsledky (on-line, v el. podobě): ano , bez připomínek 

Funkce časomíry: dobrá 

Práce rozhodčích: Velice děkujeme zkušenému týmu rozhodčích v Mladé Boleslavi, sestavili opět velmi vzorný a 
příkladný tým, který dobře pracuje a umí. Děkujeme 
Připomínky pro komisi rozhodčích: 

Ostatní: 

V Mladé Boleslavi    datum  9.12.2022                          Podpis: Morávková Marcela I.Baumrt Ondřej II. 

 


