8.1.1.

Hlavní rozhodčí

Má plnou kontrolu a vážnost nad sborem rozhodčích. Musí schválit jejich jmenování a dát všem instrukce o speciálních
pravidlech soutěže. Je zodpovědný za technické podmínky soutěže a za zajištění shody s obecnými bezpečnostními
pravidly. Jeho práva a povinnosti jsou následující:
a) Má za povinnost zkontrolovat přihlášky a startovní listiny.
ČR: Ověření přihlášek, dokumentů závodníků a sestavení startovní listiny provádí pořadatel.
b) Musí prosazovat předpisy a rozhodnutí CMAS a řešit všechny aktuální záležitosti, týkající se organizace soutěže,
jestliže předpisy jejich řešení nenabízejí.
c) Rozhoduje o jmenování rozhodčích pro perfektní průběh soutěže. Může kdykoli nahradit rozhodčího, jestliže dobře
neplní správně své úkoly nebo je nemůže plnit nebo není přítomný. Může jmenovat dodatečné rozhodčí, jestliže to
uzná za nezbytné.
d) Hlavní rozhodčí zplnomocňuje startéra, aby pokračoval ve startu. Dříve se však musí ujistit, že celý rozhodcovský
sbor je připraven.
e) Nezávisle na startérovi může rozhodnout, zda start byl chybný.
f) Musí se ubezpečit, zda vybavení a zařízení potřebná pro průběh soutěže jsou včas připravena.
g) Má právo diskvalifikovat účastníka za jakékoliv porušení pravidel, a to i tehdy, jestliže je toto porušení oznámeno
nebo signalizováno jiným funkcionářem nebo rozhodčím . Všechny diskvalifikace jsou podřízeny jeho rozhodnutí.
ČR: Má právo změnit rozhodnutí kteréhokoliv rozhodčího.
h) Po skončení závodu a krátké poradě s ostatními rozhodčími schvaluje výsledky vedoucímu sekretariátu elektronické
časomíry. Po tomto schválení jsou výsledky považované za oficiální.
i) Je zodpovědný za jmenování finalistů, semi-finalistů a za zveřejňování výsledků (s jeho podpisem a časem schválení).
j) Pokud nastane technická chyba, na startovacím zařízení, nebo výstroji závodníka, má možnost pozastavit start
a povolat závodníky zpět . Je nutno opakovat celý start ( začínaje dlouhým hvizdem hl. rozhodčího )

Poznámka :

Příprava závodníka před startem je maximálně 75 s při technické chybě na výstroji závodníka se doba prodlužuje o180 s
Pohyb cizích osob (doprovodu ,trenérů ,závodníků) na startovní nebo obrátkové plošině může povolit jen HR

8.1.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Vedoucí sekretariátu

Připravuje všechny písemné materiály a dokumenty potřebné k soutěži.
Jmenuje své zástupce a řídí jejich práci.
Musí kontrolovat odstoupení ze závodu po každé rozplavbě nebo finále.
Zodpovídá za předání startovních lístků nosiči lístků.
Zajišťuje pořizování zápisů z jednání technické porady.
Připravuje závěrečný protokol závodu po jeho ukončení.
Se souhlasem hlavního rozhodčího dává informace tisku o závodu, jestliže není zřízeno samostatné tiskové
středisko.
h) Je odpovědný za ověření výsledku závodu dodaných z počítače nebo od časoměřiči a za umístění dodané hlavním
rozhodčím.
i) Ověřuje výsledky, potvrzuje nové rekordy a zaznamenává je do protokolu.
j) Musí se ubezpečit, že rozhodnutí cílových rozhodčích a hlavního rozhodčího jsou zapsána v oficiálním protokolu.
k) Koordinuje činnost elektronické časomíry, prováděné kvalifikovanými techniky.
l) Kontroluje oficiální protokol, na konec protokolu píše čas, pokud není vytištěn, podepisuje ho a předává k podpisu
hlavnímu rozhodčímu.
m) Předává hlasateli výsledky týkající se finále a vyhlášení vítězů.
n) Vedoucí výpočtového střediska může předat oficiální protokol a výsledky do sekretariátu pouze po schválení
hlavním rozhodčím. Výsledky musí být vyvěšeny na informační nástěnku závodu ihned po podepsání.

8.1.3.
a)
b)
c)
d)

Před-startér (pomocný startér )
Svolává účastníky včas před každým závodem.
Musí sdělit hlavnímu rozhodčímu všechna porušení, která zpozoroval, nebo když vyvolaný závodník je nepřítomný.
Musí zkontrolovat, zda výstroj závodníků odpovídá pravidlům a zda jsou účastníci připraveni ke startu.
Odvádí závodníky ke startovním blokům.

ČR: Svolává a připravuje závodníky před každým závodem ve vytyčeném předstartovním prostoru.
Všichni závodníci v předstartovním prostoru jsou povinni dbát jeho příkazů.

Poznámka :
Všichni závodníci musí projít přes před-startéra s veškerou výstrojí s kterou budou soutěžit

Kontrolní časoměřič
a)

b)
c)
d)
e)

Přiděluje časoměřičům jednotlivé dráhy. Na každé dráze musí být jeden (1) až tři (3) časoměřiči. Pokud není použita
automatická časomíra, musí být dva (2) náhradní časoměřiči. Ti jsou připraveni zastoupit časoměřiče, jehož stopky
přestaly během závodu pracovat nebo který není z jakýchkoliv důvodů schopen zaznamenat čas.
Hlavní časoměřič kontroluje společně s časoměřiči správnou činnost použitých stopek a schvaluje jejich
použitelnost.
Přebírá od všech časoměřičů startovní lístky, kontroluje na nich záznamy a je-li to nutné, zkontroluje stopky.
Zaznamená a zkontroluje oficiální čas na startovním lístku každého závodníka.
Dohlíží na činnost všech časoměřičů a měří si kontrolní čas. Dosažené časy všech závodníků předává dále nosiči
lístků.

Poznámka :
Pomáhá časoměřičům, ukázat terčem posledních 100 m, závodníkům při disciplínách 800 a1500m
Při použití automatické časomíry zapisuje čas prvního závodníka v rozplavbě, do dráhové startovní listiny

8.1.4.
a)
b)

c)
d)
e)
f)

Časoměřič 1-8
Zaznamenávají časy závodníků, za které jsou odpovědni. Pracují se stopkami, které zkontroloval hlavní časoměřič a
hlavní rozhodčí.
Na startovní signál uvedou své stopky do chodu a zastaví je, když se závodník dotkne cílové stěny. Bezprostředně po
skončení rozplavby musí zapsat čas zaznamenaný na svých stopkách na startovní lístek, který předají
hlavnímu časoměřiči. Při použití automatické časomíry zapíše čas do dráhové startovní listiny .
Smí vynulovat stopky teprve na pokyn hlavního časoměřiče nebo hlavního rozhodčího ..
ČR: Časoměřiči vynulují stopky při dlouhém hvizdu hlavního rozhodčího u nadcházející rozplavby.
Jsou odpovědni za zaznamenání mezičasů při závodech na tratích delších 100 m.( každých 100 m)
Jejich úkolem je také kontrolovat, zda závodník provedl obrátku (a dotyk v cíli) v souladu s platnými pravidly.
Při soutěži štafet kontrolují správné starty jednotlivých členů družstva.
ČR: Všechna porušení pravidel musí zaznamenat na startovním lístku nebo lístku k tomu určeném, podepsat a
předat hlavnímu rozhodčímu.

Poznámka :
Kontroluje zda závodník neomezuje křížením sousedního plavce
Při použití elektronické časomíry, zmáčkne měřící zařízení ( robertka) při každé obrátce na straně časoměřiče
Stopky spouští při startu, i když nemá závodníka na dráze

8.1.5.
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

Startér
Má plnou pravomoc nad závodníky od okamžiku, kdy mu hlavní rozhodčí předá nad nimi kontrolu až do okamžiku
startu.
Startér musí označit hlavnímu rozhodčímu každého závodníka, který zdržuje start, odmítá respektovat povely, nebo
který se chová nekorektně během startovního procesu. Diskvalifikovat za nesportovní chování může závodníka
pouze hlavní rozhodčí. Tento druh diskvalifikace nemůže být považován za chybný start.
Má právo rozhodnout, zda start byl správný nebo ne za předpokladu, že to hlavní rozhodčí viděl stejně.
ČR: Má právo rozhodnout, zda start byl správný nebo ne. V případě, že posoudil start jako chybný, své rozhodnutí
sdělí hlavnímu rozhodčímu, kterému náleží konečné vyjádření.
Startér již může provést start, pokud usoudí, že závodník přehnaně zdržuje zaujmutí startovní pozice.
Při vydávání startovního signálu při závodě v bazénu, musí být startérova pozice vzdálena cca 5 m od kraje
bazénu. Časoměřiči a všichni účastníci by měly startéra zřetelně slyšet.
Koordinuje na konci každé rozplavby opuštění bazénu.
Pokud nastane technická chyba, na startovacím zařízení, nebo výstroji závodníka, má možnost pozastavit start
a povolat závodníky zpět . Je nutno opakovat celý start ( začínaje dlouhým hvizdem hl. rozhodčího )

Poznámka :
Pomáhá cílovým rozhodčím kontrolovat uplavanou vzdálenost jednotlivých plavců na drahách
Příprava závodníka před startem je maximálně 75 s při technické chybě na výstroji závodníka se doba prodlužuje o180 s

8.1.6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Poznámka :

Rozhodčí pro styl
Styloví rozhodčí jsou dva.
Jsou umístěni na každé straně bazénu.
Musí kontrolovat, zda jsou dodržována pravidla pro plavecký způsob.
Musí kontrolovat, zda je dodržována 15 m zóna po startu a každé obrátce, mimo níž je zakázáno plavání pod vodou.
Tuto kontrolu mohou provádět jejich asistenti.
Kontroluje, jestli závodník nekříží dráhu druhému závodníkovi a zda prováděl dohmat a obrátku ve své dráze
Všechna porušení pravidel musí bezprostředně oznámit na podepsaném lístku hlavnímu rozhodčímu. Tento lístek
musí obsahovat: druh závodu, číslo rozplavby a číslo dráhy.
ČR: Všechna porušení pravidel hlásí po skončení rozplavby hlavnímu rozhodčímu.

U disciplíny BiFi může závodník vlnit pouze 15m po každé obrátce nebo startu , jinak musí plavat způsobem KRAUL
Doporučení - kontrolovat 15 m pásmo do kříže s protějším rozhodčím pro styl, přes tyč nebo provázek s praporky

8.1.7.
a)
b)
c)

d)
e)

Obrátkový rozhodčí
Jsou rozděleni pro každou dráhu hlavním rozhodčím.
Musí kontrolovat, zda závodník provedl obrátku v souladu s pravidly.
Musí zaznamenat všechna porušení pravidel na svůj lístek, podepsat ho a zaznamenat závod, číslo dráhy a porušení
pravidel. Tento lístek musí bezprostředně předat hlavnímu rozhodčímu.
ČR: Porušení pravidel signalizuje časoměřiči. Po skončení rozplavby osobně oznámí hlavnímu rozhodčímu.
Při soutěži štafet 4x50 kontrolují správné starty jednotlivých členů družstva.
Kontroluje zda obrátku na dráze prováděl závodník na dráze určený

8.1.8.
a)
b)
c)
d)
e)

Hlasatel
Má za povinnost vyvolávat závodníky a družstva a představit je . ( Dráha – Příjmení - Jméno - Klub )
Oznamuje výsledky, když není k dispozici výsledková tabule.
Poskytuje informace o závodě tak, aby učinil soutěž zajímavou. Ohlašuje také nové rekordy.
Je odpovědný za vyhlášení všech diskvalifikací.
Je nápomocen při vyhlášení vítězů
ČR: Svolává závodníky k před-startérovi (pomocnému startérovi )

9.2.6

Hlavní časoměřič
a)
b)
c)
d)
e)

Zpracovává naměřené časy
Určuje pořadí dle cílových rozhodčích a upravuje naměřené časy
Pokud je plně automatická elektronická časomíra je určení cílových rozhodčích jen pomocné
Určuje zda použije čas s desky nebo „ robertka“ ( jen v případě pokud prokazatelně nereagovala deska)
Předává podklady k tisku výsledků

8.1.9.

Cílový rozhodčí

a)

Cíloví rozhodčí jsou dva nebo více.

b)

Jsou umístěni přímo nad cílovou linií tak, aby v každém okamžiku měli dobrý výhled na dráhy a cílovou linii.

c)

Určí pořadí závodníků v rozplavbě a předají ho přímo do výpočetního střediska.

d)

Nesmí v tom samém závodě vykonávat funkci časoměřiče.

e)

Rozhodnutí cílových rozhodčích o umístění závodníků má přednost před ručně naměřenými časy, jestliže je čas
měřen na dráze méně jak třemi digitálními stopkami. Nelze podávat žádnou námitku, jestliže rozhodnutí obou
rozhodčích byla jednomyslná. Jestliže se cíloví rozhodčí nemohou na pořadí závodníků dohodnout, rozhoduje o
umístění hlavní rozhodčí. V protokolu pak bude za časem poznámka „CJD“ (rozhodnutí hlavního rozhodčího).
ČR: Jestliže je pořadí závodníků určeno cílovými rozhodčími, je v protokolu za časem pozn. CR (rozhodnutí cílových
rozhodčích).
Jestliže se cíloví rozhodčí nemohou na pořadí závodníků dohodnout, rozhoduje o umístění hlavní rozhodčí. V
protokolu pak bude za časem poznámka HR – rozhodnutí hlavního rozhodčího.
Jestliže nelze s jistotou určit pořadí v cíli, bude po dohodě s hlavním rozhodčím určeno pořadí podle
naměřených časů.

Poznámka :

kontroluje uplavanou vzdálenost jednotlivých závodníků na drahách

8.1.10.

Vedoucí ceremoniálu

a)

Organizuje přípravu medailí, květin a ostatních cen.

b)

Dohlíží na přípravu stupně vítězů, hymen, ceremonií, vztyčování vlajek a organizuje ceremoniál vyhlašování vítězů s
předáváním medailí.

c)

Svolává a shromažďuje sportovce, funkcionáře a nositele medailí ve stanoveném pořadí k provedení ceremoniálu podle
protokolu.

d)

Zajišťuje zveřejnění a vyhlášení výsledků

e)

Při vyhlašování závodníků musí být vyhlašovaný závodník oděn v oddílovém stejnokroji (povinné při MČR)

