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

ČP Těrlicko
15.8.2015
Petr Mihola

Sledovaná kritéria:
1) pořadatelské zabezpečení
2) bezpečnost
3) soutěže žactva
4) rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel
5) společenská úroveň
1) Pořadatelské zabezpečení:
+ ozvučení
+ info včetně mapek bylo u objektu VZS, včetně mapy trasy závodu, kancelář závodu, sprchy
+ trať – tradičně velmi dobře postavená, okruhy 0,6 a 2,5 km přehlédnutelné z místa startu a cíle
+ ukončení soutěže proplaváním v jiném prostoru, než bylo proplaváno do dalšího kola
+ zcela ojedinělý a mimořádný počet motorových člunů (šest)
+ dobře vyznačený cílový a koridor, letos již včetně dohmatové desky
+ rozhodčí měli při proplavaní a i v cíli přehled
+ poučení na startu vrchním rozhodčím, kontrola plavců
+ krmení bylo závodníkům umožněno z mola - „suchou nohou“
+ krytý přístěnek pro rozhodčí i krmiče přímo na mole
+ časový harmonogram byl dodržen , vyhlašování probíhalo průběžně,
+ výsledky byly průběžně dodávány do kanceláře závodu
+ výsledky průběžně vyvěšovány
+/- klimatické podmínky, voda 21,5°C, vedro, závod předčasně ukončen pro lokální bouřku
- vzhledem k charakteru počasí znovu chyběl byť jen provizorní přístěnek pro odložení věcí
přímo u vody, ne všichni s sebou vozí vlastní igelitové pytle
2) Bezpečnost
+ k dispozici záchranáři s motorovým člunem (šest(!))
+ vizuální kontrola nad celým prostorem závodištěm (nebylo možná při silném dešti)
3) Zabezpečení soutěže žactva
+ trať do zátoky a podél břehu přehledná, pod kontrolou
+ žákovské tratě zabezpečeny velmi dobře
4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel
+ VR Petr Bukal odvedl velmi dobrou práci
+ dostatek časoměřičů v cíli – z řad pořadatelského oddílu
+ žádné viditelné porušení pravidel
+ dobré a rychlé zpracování výsledků a vyvěšení v restauraci i na web
+ naprosto dokonale zvládnuté posbírání závodníků na trati těsně před bouřkou a vyhodnocení
jejich pořadí (na této soutěži k němu nedošlo poprvé)
5) Společenská úroveň
+ bezproblémové využití zázemí v objektu VZS, připraveno jižní ovoce, ,zázemí bufetu bylo využito k
občerstvení
+ vyhlašování výsledků - diplomy i drobné ceny
+ tradičně komornější účast s ohledem na teritoriální umístění soutěže a termín těsně před MČR
+ počasí – slunce, pro dokončení soutěže bylo zapotřebí, aby bouřka byla o cca hodinu později, resp.
soutěž začala o hodinu dříve.

Doporučení pořadateli: začít závod hlavními tratěmi na 5 a 10 km. Až po nich odstartovat soutěže žáků
tak, aby nedocházelo ke křížení tratí. Doporučený začátek v 10:00 byl v minulosti změněn na 11:45.
Možná s ohledem na plavce ze vzdálenějších oddílů. Ti ale soutěž většinou vynechávají. Týden před
MČR a vzhledem k místu konání závodů nebude Těrlicko asi nikdy lámat rekordy v počtu závodníků.
Velmi nezáživná trať (není nedostatek pořadatele, jen konstatování) je v pátek odpoledne vždy velmi
přesně vyměřena. Díky nočnímu větru a pohybu bójí pak bývá pravidelně delší o minimálně 5 - 8%.
Dřívější začátek umožní absolvovat celé závody do první dešťové nebo bouřky – za posledních pět
roků pršelo odpoledne snad čtyřikrát (?!)
Větší účasti závodníků by bylo dosaženo přeložením do jiného volného termínu.
Petr Mihola

