
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 
 
Soutěž:  O pohár Vltavy 
Termín:  15.7.2012 
Delegát:  Zdeněk Tobiáš 
 
Sledovaná kritéria: 

1) pořadatelské zabezpečení 
2) bezpečnost 
3) zabezpečení soutěže žactva 
4) rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 
5) společenská úroveň 

 
ad1) Pořadatelské zabezpečení: 

+ Pořadatelské zabezpečení bylo výborné.. Vše bylo včas připraveno – na stanu, kde 
probíhala prezentace byly vyvěšeny tratě všech závodů, startovní listina.  
+ Přehledně značená trať, Bóje dobře viditelné, do cíle –koridor +proplavávací brána –
přehled o plavcích 
+ Výborné ozvučení + dva mikrofony. Velmi dobrý doprovodný komentář. 
Bezchybné zpracování výsledků+vyhlašování, opět nárůst startujících. Mírné problémy 
při organizaci startu/molo se potápělo/ v souvislosti s teplotou vody a nutností dostat 
plavce najednou do vody řešeny pomocí mikrofonu velmi dobře. 

  
 
ad2) Bezpečnost 

+ 2  motorové čluny ,+ loď MP 
+ Všechny tratě byly  dobře  dosažitelny ze břehu,  
Vzhledem k vypouštění vltavské kaskády prudce klesala teplota vody pod 16°C a dále 
klesala 
 Rozhodnutí jury: 
Umožnit i při nízké teplotě vody start žactva na trati/250M/ -velký počet žáků, 
Možnost splnění podmínky pro Hlučín MČR, nebodovat do ČP, při nestartu-vrátit 
startovné 
Zkrátit trať 5km jak pro dorost tak i dospělé/zkrátit stejnou měrou vzhledem k serii 
TOWS/– vzhledem k vyměřené trati 3kola zkráceno na 2kola ,úměrně i obodovat ČP. 
Trat 3km zkrácena na 1km. 

 
ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

+ trať vedena po startu kolem vytyčených lajn a hned do cílového koridoru-velmi 
bezpečně 

 
ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

+ nevyskytl se žádný protest, starty byly upraveny dle dané situace a po rozhodnutí jurry 
ad 5) Společenská úroveň 

+ Závody jsou velmi dobře díky širokému a již zkušenému týmu pořadatelů na  vysoké 
úrovni. Tradičně zde probíhá osvěta mezi bazénovými plavci ,kteří jsou na Podolí na 
MČR, tentokrát je to však asi moc nenadchlo,možná si budou spíše našich DPplavců vážit  
.Vyhlášení + ceny+ ocenění tour dobré. 
Tobi  


