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

Hlučín
25.-26.7.2015
Michal Štěrba

Sledovaná kritéria:
1) pořadatelské zabezpečení
2) bezpečnost
3) zabezpečení soutěže žactva
4) rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel
5) společenská úroveň
6) ostatní
ad1) Pořadatelské zabezpečení:
+ tradičně na velmi dobré úrovni
+ prezentace, popis plavců, informace o časovém programu bez jakýchkoliv připomínek
+ perfektně fungující čipy (přitom od nového poskytovatele služby), ozvučení, přenosný
mikrofon, počítač, tiskárna
+ průběžně zpracovávané a zveřejňované výsledky na informační tabuli
+ zajímavou novinkou byla světelná tabule v prostoru cíle, na které se průběžně
objevovala jména a časy závodníků, kteří právě doplavali = velmi atraktivní pro diváky!
+ přehledná trať vedená dle možností převážně podél břehu
+ velké, i ve vlnách dobře viditelné žluté bóje
+ vhodné zázemí tradičního areálu – možnost občerstvení, stanování za symbolický
poplatek, sociální zázemí, dostatek parkovacích míst v bezprostřední blízkosti závodiště.
+ nedorozumění s provozovatelem areálu, který v sobotu uzamkl branku plotu
oddělujícího areál od „promenády“ kolem písníku a tím znemožnil trenérům, rodičům a
dalším divákům sledovat vetší část závodu z bezprostřední blízkosti, bylo okamžitým
zásahem pořadatele vyřešeno a v neděli se opět fandilo po celé trase závodu.
+ přesné dodržení časového programu
+ průzračně čistá voda a výborné počasí, kterému v neděli dodaly občasné závany svěžího
větříku příchuť opravdového OWS.
ad2) Bezpečnost
+ dostatečný počet nafukovacích člunů typu kánoe s dvoučlennými posádkami, vždy
alespoň jeden z posádky měl reflexní vestu, čluny vhodně rozmístěny po trase závodu.
+ motorový člun
+ lékař a zdravotník
+ trať vedená převážně podél břehu
ad3) Zabezpečení soutěže žactva
+ trať vedena dle pravidel podél břehu
+ délka okruhu 1 000 m, možnost sledovat celý průběh závodu z bezprostřední blízkosti
+ závod žactva časově oddělený od ostatních soutěží za velké divácké pozornosti
+ vzhledem k počtu a vhodnému rozmístění bójí nedocházelo k čelnímu střetnutí plavců
ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel
+ VR Petr Wolf
+ zkušený a osvědčený sbor rozhodčích a časoměřičů

-2+ jury soutěže ve složení zástupce pořadatele Petr Wolf, delegát výboru sekce DZP
Michal Štěrba a zástupce zúčastněných oddílů Petr Bukal
+ v průběhu závodu žádné porušení pravidel
ad 5) Společenská úroveň
+ tradičně velmi vstřícní pořadatelé, na naše poměry hodně diváků, přehledná trať, až na
malé zaskřípání (viz výše) kompletně průchozí po břehu a umožňující sledovat zblízka
celý závod
+ stupně vítězů, medaile s označením MČR a datem soutěže
+ drobné ceny pro medailisty
-před zahájením MČR by se slušelo zahrát českou hymnu, na což v několika
předcházejících ročnících, kdy rovněž působil jako delegát, pořadatele zapomněl
upozornit i pisatel této zprávy. Tentokrát jsem si vzpomněl a s „Vlčákem“ jsme se
dohodli, že příště hymna bude 

