
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 
 
Soutěž:  Hlučín 
Termín:  21.-22.7.2012 
Delegát:  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 

 

+ tradičně na velmi dobré úrovni 
ad1) Pořadatelské zabezpečení: 

+ dva dny před závodem na webu DP informace o teplotě vody 
+ prezentace, popis plavců, informace o časovém programu bez jakýchkoliv připomínek 
+ čipy, ozvučení, přenosný mikrofon, počítač, tiskárna  
+ fantasticky rychle zpracované a zveřejněné výsledky na informační tabuli 
+ velké, i ve vlnách dobře viditelné žluté bóje 
+ vhodné zázemí tradičního areálu – možnost občerstvení, stanování za symbolický 
poplatek, sociální zázemí 
+ přesné dodržení časového programu 
+ výsledky soutěže zveřejněny na webu DP ještě večer po skončení závodů 

 

+ několik nafukovacích člunů typu kanoe s dvoučlennými posádkami, vždy alespoň jeden 
z posádky měl reflexní vestu, čluny rozmístěny po trase závodu. Závodníci před startem 
poučeni o způsobu přivolání pomoci při případných problémech. 

ad2) Bezpečnost 

+ zdravotník (diplomovaný specialista) přítomen po oba dny soutěže 
  

+ trať vedena dle pravidel podél břehu 
ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

+ délka okruhu 1 000 m, možnost sledovat celý průběh závodu z bezprostřední blízkosti   
+ závod žactva časově oddělený od ostatních soutěží za velké divácké pozornosti  

       -na obrátce po 0,5 km docházelo ke střetům závodníků, kteří již otočili, s plavci blížícími  
       se k bóji. Na příště doporučuji umístění ještě jedné bóje, aby se střetávání zamezilo. 
 

+ VR Petr Wolf 
ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

+ zkušení časoměřiči na čele s Leopoldem Halfarem 
+ jury soutěže ve složení zástupce pořadatele Petr Wolf, delegát výboru sekce DZP  
   Michal Štěrba a zástupce zúčastněných oddílů Jan Kozubek  
+ v průběhu závodu žádné porušení pravidel 

      Doporučuji:  neslučovat funkci VR a ředitele závodu, aby se Petr Wolf mohl věnovat  
       výhradně organizační činnosti, byť opět s neuvěřitelnou energií zvládal obojí 
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+ vstřícní pořadatelé, na naše poměry hodně diváků, přehledná trať, především soutěže  
ad 5) Společenská úroveň 

  vedené podél břehu (1 km, 3 km a žactvo) umožňující sledovat zblízka celý závod 
+ přítomnost starosty města Hlučína v den MČR žactva 
+ stupně vítězů, medaile s označením MČR a datem soutěže 
+ ceny pro všechny medailisty 
 
 

Atmosféra MČR žactva byla poznamenána rozhodnutím výboru sekce DZP povolit start 
na MČR závodnicím Aleně a Anně-Marii Benešovým z oddílu KIN Č. Budějovice. 
Rozhodnutí (bez ohledu na názor zda správné či nikoliv) je zcela v kompetenci výboru 
sekce, bohužel omylem nebylo zveřejněno na webu DP. Členové výboru sekce DZP 
přítomní na MČR (Michal Moravec a Michal Štěrba) na místě dosvědčili, že toto 
rozhodnutí bylo přijato, nicméně napětí panující mezi zainteresovanými účastníky 
mistrovství to nezmírnilo. 

ad 6) Ostatní 

Zástupce oddílu Kometa Brno Petr Bukal mě před startem mistrovství informoval, že podá 
proti startu sester Benešových protest. Petru Bukalovi jsem doporučil, aby námitku 
směřoval buď na výbor sekce DZP, případně na Výkonný výbor ČSPS, neboť ani vrchní 
rozhodčí ani jury soutěže nemá pravomoc zvrátit rozhodnutí výboru sekce DZP. 
Zástupci oddílů Kometa Brno a SOP Kolín přesto protest podali přímo v Hlučíně. Členové 
jury soutěže konstatovali, že řešení těchto protestů nespadá do kompetence jury a proto 
jsou oba protesty předány výboru sekce DZP. 
 
 


