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

Český pohár v dálkovém plavání a MČR dorostu, dospělých a masters na 20km a
MČR štafet 4x2km / veslařský kanál Račice (Roudnice nad Labem)
23.-24.8.2014
TJ Bohemians Praha
Petr Bukal

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:
+ velmi dobré zázemí pro pořádání soutěže, technické vybavení na úrovni – elektronická
časomíra, dotyková deska,čipy, postavená průjezdová brána, kvalitní ozvučení ,dobře
komentovaný průběh závodů Janem Srbem; hlavní zázemí závodu umístěno
v prostoru startu/cíle na věži, pro závodníky a doprovod na tribuně; tabule s výsledky,
mapkami a potřebnými informacemi umístěna v bezprostřední blízkosti startu/cíle
+ časový pořad dodržen
+ vyznačení tratě velkými, dobře viditelnými bójemi
++nadstandardní podmínky pro občerstvování závodníků na 10 a 20km z pevného mola
+ cílový koridor byl ohraničen veslařskými bójkami oddělujícími jednotlivé dráhy
+ zajištěny pro vyhlašování stupně vítězů
++ pro vyhlašování výsledků – slavnostní ceremoniál byly zajištěny hostesky-mažoretky
+ závody MČR zahájeny státní hymnou
+ výsledky byly vyhlašovány v souladu s rozpisem
+ všem startujícím ČP poháru předáno při prezentaci občerstvení (tatranka), čaj pro
závodníky k dispozici v místě startu/cíle
ad2) Bezpečnost
+ záchranáři – stan v prostoru startu a cíle, k dispozici čluny, záchranáři rozmístěni na břehu
podél celé délky okruhu
++ všechny tratě (dané šířkou veslařského kanálu) do 60m od břehu – jedno z
nejbezpečnějších závodišť v rámci ČP v DP
++ provedena kontrola a presentace závodníků vrchním rozhodčím před startem
s přechodem do vymezeného území pro závodníky a následným přechodem do vody
ad3) Zabezpečení soutěže žactva
++ trať vedena dle pravidel podél břehu a viditelná z prostoru startu/cíle
+ nedocházelo k čelnému střetu závodníků

ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel
+ VR Luboš Imryšek
složení jury : Petr Bukal, Petr Hubal, Radka Šrailová
+ časoměřiči v cíli –kontrola jak čipy, tak kontrola vizuelní
+ obrátkoví rozhodčí na člunu
ad 5) Společenská úroveň
+ prezentace a vyhlašování na velmi dobré úrovni
ad 6) Ostatní
+++ Doporučuji toto závodiště využít i v následujících ročnících ČP v DP
++ Pořadatelé TJ Bohemians odvedli velmi dobrou práci při organizaci těchto závodů,tak jak
je to již u nich obvyklé.
++ Možnost ubytování a stravování přímo v areálu závodu věc více jak nadstandartní.
(Ubytovna by potřebovala alespoň trošku vyspravit).

