Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži ČP DP
Soutěž:
Termín:
Delegát:

Špinka
20. 6. 2015
Radek Táborský

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
+ závod byl po dvouletém „zkušebním“ provozu zařazen prvně do Českého poháru,
čemuž zázemí, organizační i technické zabezpečení plně odpovídalo
+ akce byla silně poznamenána chladným (při prezentaci 9°C, při startu prvního
závodu 10°C) počasím a de facto nepřetržitým deštěm, který ustal pouze při
posledním z pěti okruhů na nejdelší 10km trati, ale nepřetržitě zaléval
prezentaci, starty i vyhlašování vítězů
+ tyto podmínky se, bohužel, promítli do nízké účasti, kterou si pořadatelé skutečně
nezasloužili
+ organizace totiž byla více než dostatečně personálně i technicky (ozvučení,
počítač) zajištěna ve všech směrech
+ zodpovědní funkcionáři měli jednotlivě na starosti jak prezentaci, tak popis
závodníků, tak popis tratě
+ vynikající podpora/spolupráce místních Vodáků Hronov a Lotři přinesla na
hladinu doslova flotilu zajišťovacích plavidel
+ k dipozici byly velké stany – jeden s dostatečným sortimentem občerstvení i jídel,
druhý sloužil jako převlékárna u místa startu
+ další velké deštníky byly k rovněž k dispozici, takže ani v nepřetržitém dešti
nikdo nemusel moknout
+ veškerá organizace probíhala na pláži v místě startu/cíle, která je dostatečně
prostorná pro veškerý související provoz, včetně parkování, nafukování lodí atd.
+ i přes nepříznivé počasí veškerá organizace proběhla hladce a bez zdržení
+ v místě byla k dispozice tabule s plánkem a popisem tratě, která byla rovněž
popsána při technickém briefingu před startem
+ občerstvování na delších tratí prováděno z vody z písečné pláže – dostatečné
řešení pro závody ČP, k dispozici možné využít i malé molo vedle místa startu,
stísněné, ale funkční
+ mobilní toalety v místě
- ve vodě u naplavávání k občerstvovacímu molu byly vzrostlé rákosy (některé jen
pod hladinou, ale některé i vyšší) – pro příští rok určitě zkontrolovat, případně
vysekat
- občerstvovací mohlo bylo dostatečné pro letošní nízký počet plavců na 10km, ale
pro příští rok zvážit jeho relevanci k počtu přihlášených plavců

- tmavé bóje na polovině tratě nebyly v dešti a oproti zelenému pozadí vůbec vidět
– pro příští ročník zvážit jiné barvy či reflexní doplnění

ad2) Bezpečnost
+ studená voda, ale trať dostatečně zabezpečená počtem nafukovacích kajaků
+ v místě sanitka
+ přístup do vody – vchod z pláže, mělko, bez překážek, vyjma rákosu poblíž
občerstvocího mola
+ cílový koridor a dohmatová deska – u pláže, bez překážek
+ celá trať (resp. oba okruhy) přehledné z místa startu/cíle, což je nutné pro VR
+ kontrola plavců před startem byla provedena důsledně a jmenovitě VR
+ závod se i přes nepřízeň počasí, extrémní chlad a studenou vodu obešel bez
jakéhokoliv bezpečnostního či zdravotnického zásahu
- na protilehlé straně trať vedena napříč zátokou dál než dle pravidel od vody –
lodě prostor zajišťovaly, ovšem u bójek nebo mimo spojnici – obzvláště v silném
dešti musí sledovat plavce ve vodě a jistit trať v jejích od břehu nejvzdálenějších
místech
ad3) Zabezpečení soutěže žactva
+ žactvo plavalo na kratším okruhu, z části podél břehu, dostatečný počet
zajišťovacích loděk
ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel
+ zkušený VR (Coufal)
+ dostatečný a zkušený cílový rozhodcovský sbor, dostatek obrátkových
rozhodčích na všech bójkách
+ bez diskvalifikační procedury
+ jury prezentována (Štěrba, Táborský, Kubcová), ale nebyla nutnost ji svolat
+ ruční časomíra, bez zádrhele
+ výsledky k dispozici okamžitě po závodě
ad 5) Společenská úroveň
+ pořadatelé si vážili příležitosti a předvedli perfektně zorganizovaný závod
+ společenské zázemí ve velkém stanu u občerstvení
+ vyhlášení proběhlo hned po závodě
+ k dispozici diplomy, poháry a sponzorské ceny
+ závod můžu vřele doporučit všem, stojí za cestu do severovýchodních Čech

