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

MČR DP v Plzni Bolevák
13.-14.6.2015
Zdeněk Tobiáš

Sledovaná kritéria:
1) pořadatelské zabezpečení
2) rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel
3) společenská úroveň
4) ostatní
ad1) Pořadatelské zabezpečení:
+ nová lokalita ,slušné zázemí,
++ technické vybavení – instalován průjezdový koridor s dotykovou deskou podél mola
zde možnost kontroly závodníků rozhodčími trenéry,
- - horší to bylo v neděli při občerstvování – půlka mola s lehátky byla určena pro
veřejnost, možná se mohlo na dobu konání závodu molo pronajmout /cca 1500?/ a
třeba pak i s oddíly domluvit nějaký režim
+ kancelář závodu u břehu ,ozvučení ,veškeré zázemí k dispozici ,motorový člun,
+ občerstvení pro rozhodčí a pořadatele ,přenosné vysílačky ,
- - výsledky-vzhledem k bouřce a výpadku proudu velké problémy se zpracováním 5km
+ přítomnost lékaře i záchranky
Ad2) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel
+ VR Michal Kindl
? žádné problémy s dodržováním pravidel .dále v“ ostatní „
Doplnění do startovní listiny - divoké karty RD uděleny před soutěží
+ tratě přehledné a blízko břehu, nevím však zda u obrátkových bojí byl rozhodčí
- což se projevilo v neděli při uplavání bóje…a teprve upozorněním trenérů byla
sjednána náprava
ad 3) Společenská úroveň
+ přítomnost předsedy ČSPS a většiny členů výboru
+++ stupně vítězů, medaile, diplomy a ceny jak v kategoriích MČR včetně masters, tak i
v doprovodných tratích, na naše poměry výborné ohodnocení závodníků+ finanční ceny,
+ věcné ceny, občerstvení pro závodníky /ovoce, zelenina/. Sponzorské doplnění
prostředí-skákadla, soutěže pro příchozí,
- mistrovství mělo být zahájeno českou hymnou…..
ad 4) Ostatní
+Velmi dobrá výkonnost , plnily se zde mimo jiné i kritéria na vrcholné soutěže
Operativně se v sobotu řešil stanovený program, vzhledem k blížící se bouřce, to
dopadlo naštěstí velmi dobře, výpadek proudu však velmi negativně ovlivnil
zpracování výsledků. Nevím proč nebyl připraven náhradní zdroj/je k dispozici/
nicméně v takovém to případě doporučuji vyhlásit pouze medailisty –tam nebylo
pochyb a zbytek po zpracování ručním ,třeba i druhý den. Množství negativních reakcí
a přitom nebyl nikde podán protest k jury či VR !?!Totéž se dělo i v neděli, kdy nebyl
dodržen rozpis. Opět žádný protest - jury nemusela nic řešit…Celkem dobře čitelný
důvod této změny byl zbytečný, ono by se stejně moc nezměnilo, akorát to nechává
zbytečnou kaňku na pořadatelích.

