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

ČP Pastviny
29.8.2015
Zdeněk Tobiáš

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:
+ ozvučení přímo u vody pomohlo v dobré komunikaci v dost složitém terénu , sloužilo
k poučení, svolávání závodníků, bylo by možno příště využít i pro okomentování
průběhu závodů /komentátor/
+ info bylo u restaurace , včetně mapy trasy závodu i kanceláře závodu
+ trať opět velmi dobře postavená /bezpečnost/ ,přehledná boje viditelné ze startu/1-3km/,
Kromě jedné boje na 5+10 ta byla pod mostem
+ cíl dohmat na cílovou desku výborně upraveno výškově i bezpečnostně
+ velmi dobře umístěný cílový /a proplavávající/koridor, a upraven transparentně začátek
koridoru
+ rozhodčí měli při proplavaní a i v cíli přehled ,
+ poučení na startu + dobrá organizace závodu - ředitelem závodu J.Dostálem
+krmení bylo závodníkům umožněno ze břehu či z vody /nízký stav/ před najetím do
koridoru
+časový harmonogram – společný start žactva 1+3km a 5+10km vyhlašování probíhalo
průběžně,
+ výsledky byly průběžně dodávány do kanceláře závodu a vyvěšovány

ad2) Bezpečnost
+k dispozici záchranáři s motorovým člunem /3x/ ! plus dostatek šlapadel jak podél
tratí tak i u bojí
+ kontrola nad celým prostorem závodištěm
trať závodu vedena vzhledem opět k nízkému stavu vody blízko obou břehů a vždy
byl velmi dobře dosažitelný břeh
ad3) Zabezpečení soutěže žactva
trať do zátoky a podél břehu přehledná,vzhledem k malé vodě bylo možno dojít a
sledovat i dění v zátoce a mít žáky /rodiče,trenéři/ pod kontrolou
+ žákovské tratě zabezpečeny velmi dobře

ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel
+ zkušený VR/ing Coufal/ odvedli dobrou práci,
Jeden start /mimo soutěž/ řešen ve spolupráci s pořadateli a dle pravidel
dostatek časoměřičů v cíli – z řad pořadatelského oddílu
+ žádné viditelné porušení pravidel
+ dobré a rychlé zpracování výsledků a vyvěšení v restauraci i na web/ R.Paclt/
ad 5) Společenská úroveň
bezproblémové využití zázemí v restauraci využito pro občerstvení ,vyhlášení ,kancelář
závodu.WC
+dále připraven čaj plus ovoce pro závodníky
+vyhlašování výsledků -diplomy i drobné ceny včetně + stupně vítězů
+Velmi slušná účast v kategoriích žactva- doporučuji uspořádat 2016 Superfinále
+ voda po takovém létě teplá ,mírně již zelená 21C vzduch přes 30C
+pohodová až rodinná atmosféra ,
Tobi

