
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 

 
Soutěž:  ČP v DP  Mělice 

Termín:  09. - 10.06.2012 

Delegát:  Michal Štěrba 

 

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: 

 

+ zázemí nové lokality „U Stehna“ o několik řádů lepší než tradiční prostory v areálu 

nemošických vodních lyžařů. Nicméně i těm patří velký dík, spolupracovali s námi od roku 

1986 a tenkrát nám to u nich připadalo jako vrchol luxusu. 

 

+ dostatek pořadatelů, velení závodu (Miroslav Sedlák, Tomáš Neterda) po celou dobu 

k dispozici v hlavním „stánku“, na rozdíl od některých minulých akcí, kdy občas pod 

časovým tlakem houstla atmosféra a byla cítit nervozita, tentokrát panovalo pohodové klima. 

 

+ kvalitní ozvučení, krytá hlasatelská věž, něco v našich luzích naprosto nebývalého. Příště by 

bylo vhodné zajistit ještě přenosný mikrofon, vzhledem k bujnému porostu borovic nad 

cílovým platem nebylo z hlasatelské věže vidět závěrečné metry tratě. 

 

+ dobré technické vybavení – čipy, cílová deska, velké žluté boje, zastřešení pro časoměřiče, 

počítače, tiskárna, vysílačky, atd. 

 

+ včas vyvěšen přehled startujících, mapa závodu, časový pořad, výsledky byly rychle 

zpracovány a vyvěšeny na tabuli, večer pak rychle zveřejněny na stránkách DP 

 

- krmení plavců by bylo ideální vyřešit tak, aby krmiči nemuseli do vody (o tomto víkendu to 

nevadilo, ale v případě horšího počasí to není příjemné) a přitom si závodníci zbytečně 

nenaplavali metry navíc, jinými slovy vhodným umístěním krmícího mola. 

 

-v sobotu byl mezi týmovou soutěží a druhou částí závodu až přílišný hluchý časový prostor. 

V dnešní době, kdy čas má takovou cenu, šlo o moc velký luxus.  

 

-pro řadu účastníků byl trochu problém najít správnou lokalitu (šlo o mírné posunutí místa 

závodu, navíc se v plavání na otevřených vodách k naší radosti objevují nové a nové tváře). 

Doporučuji umístit na směrové šipky s nápisem „Dálkové plavání“ nebo podobně. 

 

ad2) Bezpečnost 

 

+ přehledná trať, jen na úplně levý roh trasy nebylo z prostoru cíle vidět.  

 

+ vodní záchranná služba s motorovými čluny, komunikace vysílačkami 
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ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

 

+ trať vedena dle možností co nejblíže břehu, dětí bylo málo (časová kolize s mistrovskými 

soutěžemi v bazénu), o to bylo sledování závodníků jednodušší.  

 

 

ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

 

+ VR Michal Kindl představen při nástupu k první soutěži, osobně prováděl instruktáž a 

kontrolu účastníků před každým startem  

 

+ ustanovena jury ve složení Tomáš Neterda (zástupce pořadatele), Michal Štěrba (delegát 

výboru sekce DZP) a Petr Bukal (zástupce zúčastněných oddílů) 

 

+ zkušení časoměřiči v cíli, obrátkoví rozhodčí.  

 

+ žádné zjevné porušení pravidel 

 

ad 5) Společenská úroveň 

 

+ stupně vítězů, pěkné ceny pro první tři v každé kategorii, obzvlášť pěkné ceny (poháry) 

v hlavních závodech na 5 km žen a 15 km mužů 

 

+ důstojné dekorování medailistů, ceny předávali členové výboru pořádajícího oddílu a 

legenda dálkového plavání Lída Jelínková  

 

+ rychle zpracovaný objektivní článek od Tomáše Neterdy pro web DP 

      

- bohužel již tradičně chyběli zástupci sedmé velmoci 

 

 

ad 6) Ostatní 

  

+ oproti pesimistické předpovědi zdařilé počasí, především v sobotu. 

 

-na Mělice netradičně „zelená“ voda 

 

 


