
Zpráva	  vrchního	  rozhodčího	  	  

Soutěž:	  Letní	  pohár	  jedenáctiletého	  žactva	  

Místo:	  Prostějov	  11.-‐12.	  6.2011	  

Organizační	  zabezpečení	  
• Potvrzení	  účasti:	  Všechny	  kluby	  svou	  účast	  potvrdili	  včas	  před	  zahájením	  závodů.	  Jedinou	  

výjimkou	  byl	  FaBr,	  z	  tohoto	  klubu	  dorazil	  pouze	  rodič	  a	  to	  až	  po	  polovině	  rozplavání	  1.	  
půldne.	  Závodník	  již	  byl	  vyřazen	  z	  rozlosování,	  a	  proto	  nebyl	  připuštěn	  k	  sobotním	  startům.	  
Neznalost	  otce	  závodníka	  je	  jasnou	  chybou	  trenéra	  vysílajícího	  oddílu.	  

• Kontrola	  dokladů	  a	  omluvenek	  byla	  provedena	  ve	  stanoveném	  termínu	  dle	  rozpisu	  soutěže.	  	  
• Omluvenku	  předložili	  všichni,	  registrační	  průkazky	  závodníků	  nastupujících	  pouze	  do	  štafet	  

byly	  v	  pořádku.	  
• Ubytování	  pro	  rozhodčí	  bylo	  zajištěno	  v	  hotelu	  GÓL	  na	  odpovídající	  úrovni.	  

Bazén	  a	  jeho	  vybavení	  
• Ozvučení	  –	  zabezpečeno	  pořádajícím	  oddílem	  na	  odpovídající	  úrovni	  
• Hlasatel	  –	  hlasatel	  zajištěn	  pořádajícím	  oddílem	  na	  odpovídající	  úrovni.	  
• Lajny	  –	  byly	  použity	  plovákové	  lajny	  odpovídající	  pravidlu	  FR	  2.6.	  Označení	  vzdálenosti	  15m	  

dle	  pravidla	  FR	  2.9	  na	  lajnách	  bylo	  provedeno.	  
• Výrazné	  označení	  	  vzdálenosti	  15	  metrů	  od	  koncových	  stěn	  bazénu	  na	  delší	  straně	  bazénu	  dle	  

pravidla	  FR	  2.9	  bylo	  provedeno	  ze	  strany	  startovní	  plošiny.	  
• Kluzkost	  bloků	  -‐	  od	  dvou	  trenérů	  byla	  vzenesena	  poznámka,	  že	  bloky	  neodpovídají	  pravidlům,	  

protože	  mají	  kluzký	  povrch	  a	  zda	  by	  nebylo	  možné	  jejich	  uvedení	  do	  souladu	  s	  pravidly	  
alespoň	  v	  ohledu	  neklouzavého	  povrchu	  dle	  FR	  2.7	  

Sbor	  rozhodčích	  
• Kvalifikace–rozhodčí	  byli	  seznámeni	  s	  požadavky	  kladenými	  na	  sbor	  rozhodčích	  pro	  tuto	  

soutěž.	  
• Počet	  rozhodčích–na	  závodech	  byly	  obsazeny	  všechny	  posty	  dle	  SW	  1.2.5.1	  s	  výjimkou	  pouze	  

jednoho	  startéra.	  Startovalo	  se	  pomocí	  startovací	  pistole,	  což	  mělo	  v	  hlučném	  prostředí	  na	  
bazénu	  pozitivní	  efekt.	  

• Úbor	  rozhodčích–všichni	  rozhodčí	  měli	  bílé	  triko	  „rozhodčí“.	  Dva	  rozhodčí	  ve	  sboru	  neměli	  
bílé	  šortky.	  	  

• Výkon	  –Výkon	  rozhodčích	  byl	  na	  standardní	  úrovni.	  Ze	  strany	  pořadatele	  nebo	  závodníků	  
nebyl	  signalizován	  žádný	  problém	  se	  sborem	  rozhodčích.	  

Průběh	  závodů	  
• Diskvalifikace–diskvalifikací	  bylo	  očekávané	  množství,	  srovnatelné	  s	  předchozími	  ročníky	  

poháru	  jedenáctiletého	  žactva.	  
• Protesty–protest	  nebyl	  podán	  žádný,	  jeden	  z	  trenéru	  podal	  stížnost	  proti	  diskvalifikaci,	  ale	  

tato	  nebyla	  podána	  písemnou	  formou	  s	  vkladem.	  JURY	  se	  proto	  touto	  stížností	  nezabývala.	  
• Rozlosování	  bylo	  k	  dispozici	  vždy	  před	  začátkem	  daného	  půldne,	  výsledky	  byly	  průběžně	  

vyvěšovány	  v	  prostoru	  bazénu	  a	  umísťovány	  online.	  
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• V	  průběhu	  závodů	  opakovaně	  trenéři	  některých	  klubů	  podávali	  stížnosti	  na	  přítomnost	  

rodičů	  na	  bazénu.	  Rodiče	  byli	  několikrát	  vykázáni	  od	  prostoru	  bazénu	  na	  tribunu	  a	  to	  
rozhlasem	  i	  přímo	  vrchním	  rozhodčím.	  Bohužel	  tento	  požadavek	  rodiče	  neustále	  
porušovali.	  

• Ze	  strany	  rodičů	  došlo	  několikrát	  k	  verbálnímu	  napadení	  členů	  sboru	  rozhodčích	  a	  to	  
v	  případech,	  kdy	  rozhodčí	  upozornil	  daného	  rodiče,	  že	  svým	  chováním	  porušuje	  pravidla	  a	  
jeho	  závodník/dítě	  bude	  diskvalifikováno.	  V	  těchto	  případech	  je	  chyba	  na	  straně	  trenérů,	  
že	  když	  vysílají	  na	  závody	  rodiče	  jako	  své	  zastoupení,	  nepoučí	  je	  dostatečně	  o	  pravidlech	  a	  
chování	  na	  bazénu.	  

Hodnocení	  a	  doporučení	  pro	  další	  období	  
• Závody	  hodnotím	  jako	  dobré	  a	  výkon	  sboru	  rozhodčích	  byl	  na	  dobré	  úrovni	  tak	  jak	  bych	  od	  

závodů	  na	  této	  úrovni	  očekávala.	  
• Elektronická	  časomíra	  by	  měla	  být	  i	  na	  pohár	  žactva.	  Je	  to	  vrchol	  v	  žákovských	  soutěžích,	  

takže	  by	  měly	  být	  stejné	  podmínky	  jako	  na	  MČR.	  	  
• Na	  stránkách	  svazu	  by	  měla	  být	  statistika	  nejlepších	  výkonů	  žactva.	  Když	  už	  mají	  pohár,	  bylo	  

by	  pro	  trenéry	  i	  závodníky	  zajímavé	  sledovat,	  jak	  moc	  se	  blíží	  nejlepším	  výkonům	  v	  kategorii	  
stejně	  jako	  je	  tomu	  od	  12	  let	  dále.	  

• Problematika	  přítomnosti	  rodičů	  u	  bazénu	  by	  měla	  být	  řešena.	  Nejlepším	  řešením	  by	  byly	  
akreditace,	  podobně	  jako	  mají	  rozhodčí	  na	  Slovensku,	  pro	  trenéry.	  Akreditace	  by	  mohly	  být	  
řešeny	  beze	  jména,	  bez	  fotky.	  Pouze	  označení	  klubu,	  přičemž	  každý	  klub	  by	  disponoval	  
omezeným	  množstvím	  akreditací.	  Osoba	  bez	  akreditace	  by	  měla	  být	  od	  prostoru	  bazénu	  
vykázána	  do	  prostor	  vyhrazeným	  divákům,	  obvykle	  tribuna.	  

• Trenéři	  nedostatečně	  připravují	  závodníky	  na	  průběh	  závodů.	  Opakované	  problémy	  
s	  vylézáním	  kolem	  bloků,	  nepochopení	  povelů	  startéra	  a	  VR,	  snaha	  závodníků	  gratulovat	  
poslednímu	  plavci	  ve	  štafetě	  ještě	  před	  doplaváním	  poslední	  štafety	  a	  podobně.	  

	   	  

	  

Dne	  15.	  6.2011	   Lenka	  Nowaková	  


