Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání
Soutěž:
Termín:
Delegát:

Dolní Vltavice
1. - 2.8.2015
Petr Mihola

Sledovaná kritéria:
1) pořadatelské zabezpečení
2) bezpečnost
3) soutěže žactva
4) rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel
5) společenská úroveň
6) ostatní
ad1) Pořadatelské zabezpečení:
+ pořadatelé nabídli ubytování ve vlastních stanech přímo v místě konání
Závodu, opět za nadsazené ceny 100,- Kč za osobu (např. Hlučín 30,- Kč za stan) –
upozorňuje už delegát Jan Kozubek ve zprávě z roku 2012 – NEZMĚNĚNO
+ početný pořadatelský tým, hlavní činovníci závodu po celou dobu soutěže přítomni
v místě startu/cíle, k dispozici pro případné dotazy, reklamace, atd.
+ perfektní technické vybavení – elektronická časomíra, cipy, kvalitní ozvučení,
počítače, tiskárna atd.
+ přesné dodržování časového harmonogramu, což se tradičně se netýká všech vyhlášení, to
bylo několikrát odkládáno a v obou dnech se zpožděním hodinu i více, opět se jedná o
obvyklou a tradiční chybu
+ velké dobře viditelné bóje se podařilo v neděli dostat do roviny = trať velmi přesně
změřená, v sobotu ale byla nadhodnocena zhruba o 5 – 8%.
+ informační tabule s časovým harmonogramem, jmény členů jury byla vystavena u
prezentace
+ při prezentaci obdržel každý závodník poukázku na občerstvení po oba dva dny
- výsledky opět zveřejněny ve formátu neshodném se standardy uvedenými v STD
- nedostatečné místo pro krmení závodníků na 10 km. Jediné úzké schody kapacitně
nestačí, navíc od loňska přišly o zábradlí. Chůze po jen mírně upraveném kamenném valu je
nebezpečná. Díky vzájemné ohleduplnosti krmičů však nebyly na úzkém prostoru kolize.
- cílová brána postavena v sobotu v úhlu cca 45° k cílové rovince, v neděli zlepšení na cca
75°, jediný správný údaj je přitom 90°
ad2) Bezpečnost
+ pořadatelem je záchranná služba, k dispozici bylo několik motorových člunů, nejlepší
zabezpečení společně s Těrlickem
+ bezpečná trať vedena okolo břehu
+ většina trati přehledná z místa startu
+ v každém závodě první kolo vedeno kajakem
+ závodníci byli před startem poučeni o způsobu přivolání pomoci při problémech.
+ kontrola plavců těsně před startem – prezentace provedena před každým startem.

ad3) Zabezpečení soutěže žactva
+ jako trať byla použita část okruhu pro dospělé na 1, 3 a 5 km, vedena dle pravidel podél
břehu
+ k dispozici motorové čluny.
ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel
- VR Michal Kindl
+ zkušení časoměřiči v cíli
+ obrátkoví rozhodčí
+ žádné porušení pravidel se neřešilo
+ ustanovena jury soutěže
+ jury během víkendu neřešila žádný podnět
ad 5) Společenská úroveň
+ stupně vítězů, ceny pro první tři v každé vyhlašované kategorii,
- vyhlašování bylo několikrát odloženo a několik oceněných mezitím odjelo. Zpoždění
bylo bohužel až v řádu hodiny a více.
+ Ceny nebyly předávány zástupcům (sice v souladu s rozpisem, ale trochu podivné)
+ medaile a poháry a hodnotné ceny (vč. věcných cen pobytových poukazů pro vítěze všech
závodů
ad 6) Ostatní
Doporučuji zajistit lepší místo pro krmení plavců – opakuje se od vzniku soutěže.
Ideálem by bylo přetažení mola o cca 50 metrů.
Společně s odsouváním vyhlašování se jedná o chyby, které opakují prakticky od vzniku jinak
velmi vydařené a kvalitně uspořádané soutěže.
Petr Mihola

