
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 

 
Soutěž:  Ejpovická Devítka – 3.etapa TdOWS 

Termín:  6. 7. 2012 

Delegát:  Jan Kozubek 

 

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: 

-  pořadatelé nabídli zajištění ubytování v kempu v chatkách nebo ve vlastních stanech 

přímo v místě konání závodu – z důvodu prostředního závodu Tour ve třech dnech 

hojně využito 

-  početný pořadatelský tým, hlavní činovníci závodu po celou dobu soutěže přítomni 

v místě startu/cíle, k dispozici pro případné dotazy, reklamace, atd. 

-  perfektní technické vybavení – elektronická časomíra, čipy, kvalitní ozvučení, 

počítače,  

-  přesné dodržování časového harmonogramu  

-  pořadatelé informovali před závodem o teplotě vody 

-  velké dobře viditelné žluté bóje 

-  informační tabule s časovým harmonogramem, přehlednou mapou trasy závodu, 

jmény členů jury u prezentace 

-  při prezentaci obdržel každý závodním poukázku na občerstvení – guláš. Byl 

k dispozici až do skončení závodního dne. 

-  kompletní výsledky byly k dispozici druhý den na webu DP. 

 

ad2) Bezpečnost 

- záchranná služba, motorový člun,  

- bezpečná trať vedena více méně podél břehu, s výjimkou tratě 5 km pro dospělé 

- většina tratě přehledná z místa startu, zabezpečená záchranáři 

- závodníci před startem poučeni o způsobu přivolání pomoci při problémech. 

- kontrola plavců těsně před startem – prezentace provedena před každým startem.  

 

ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

-  trať stejná jako pro dospělé na 1 a 3 km, vedena dle pravidel podél břehu 

-  k dispozici motorový člun a další loďky na „lidský“ pohon.  

 

ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

-  VR Luboš Imryšek  

-  zkušení časoměřiči v cíli – vrchní Jan Bažil,  

-  obrátkoví rozhodčí 

-  žádné porušení pravidel se neřešilo 

-  ustanovena jury soutěže ve složení Luboš Imryšek (vrchní rozhodčí), Petr Bukal 

(zástupce zúčastněných oddílů) a Jan Kozubek (delegát soutěže)  

-  jury rozhodla o sloučení času startu závodu na 3km dospělých a žactva. 



 

 

ad 5) Společenská úroveň 

-  vyhlašování probíhalo v prostoru cíle,  

-  stupně vítězů, ceny pro první tři v každé vyhlašované kategorii, 

-  jednotlivé závody se dle rozpisu nevyhlašovaly, přesto byly pro první tři připraveny 

ceny  

-  medaile a poháry pro první tři v hlavní kategorii Devitky 

-  finanční odměny pro první tři v absolutním pořadí 

 

ad 6) Ostatní 

- doporučuji přesunout po prezentaci kancelář závodu do místa startu, případně i 

prezentaci rovnou provádět u vody. Oddělení zázemí závodu od samotného dění mělo 

za následek drobné nesrovnalosti ve zpracování výsledků a tvorba podkladů pro 

vyhlášení se tím zbytečně protahovala 

-  v posledním závodě na 1 km došlo ze strany několika plavců k demonstrativnímu 

pojetí závodu, kdy nastoupili v rozporu s pravidly s klobouky na hlavě, čímž došlo 

k znevážení závodu. Rozhodčím toto bylo ponecháno bez povšimnutí. 

 

Jan Kozubek 


