
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 

 
Soutěž:  Vltavice 
Termín:  28. - 29. 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 ve vlastních stanech přímo v místě konání 
závodu za předražené ceny 100,- Kč za osobu (např. Hlučín 30,- Kč za stan) 

 -  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 s výjimkou vyhlášení, které bylo 
několikrát odkládáno v obou dnech  

-  velké dobře viditelné bóje 
-  informační tabule s časovým harmonogramem, jmény členů jury u prezentace 
-  při prezentaci obdržel každý závodník poukázku na občerstvení po oba dva dny 
-  kompletní výsledky byly k dispozici až na webu z důvodu dohledání výsledků po 

přerušení závodů. Projevila se absence mezičasů po jednotlivých kolech. 
- výsledky zveřejněny v neodpovídající formě dle STD 
- nedostatečné místo pro krmení závodníků na 10 km. Jediné úzké schody kapacitně 

nestačí a lezení po kamenném valu je poněkud nebezpečné 
- cílová brána postavena v místě s nebezpečným kamenem, o který se několik plavců 

v cíli odřelo nebo narazilo. V místě více než 2m hloubka a přímo v cílové bráně kámen 
dosahující cca 70 cm pod hladinu. 

 
ad2) Bezpečnost 

- pořádá přímo záchranná služba, několik motorových člunů, těžko najít jinde lepší 
zabezpečení 

- bezpečná trať vedena více méně podél břehu dle možností 
- většina tratě přehledná z místa startu, zabezpečená záchranáři 
- v každém závodě první kolo vedeno kajakem 
- 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, 3 a 5 km, vedena dle pravidel podél břehu 
-  k dispozici motorové čluny.  

 
 
 



ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 
-  VR Michal Kindl  
-  zkušení časoměřiči v cíli – vrchní Jan Bažil,  
-  obrátkoví rozhodčí 
-  žádné porušení pravidel se neřešilo 
-  ustanovena jury soutěže ve složení Milan Bukáček (zástupce pořadatele), Radka 

Šrailová (zástupce zúčastněných oddílů) a Jan Kozubek (delegát soutěže)  
-  jury během víkendu neřešila žádný podnět. 
-  po oba dny hlavní závody předčasně ukončeny pro bouřku. V sobotu to mohlo být o 

chvilku dříve – závod byl přerušen už za probíhající bouřky. V neděli byli všichni 
plavci při příchodu bouřky již v bezpečí. 

 
ad 5) Společenská úroveň 

-  vyhlašování probíhalo ve velkém stanu pořadatelů z důvodu nepříznivého počasí,  
-  stupně vítězů, ceny pro první tři v každé vyhlašované kategorii, 
-  vyhlašování bylo několikrát odloženo a několik oceněných mezi tím odjelo. Zpoždění 

bylo v řádu hodin. 
- Ceny nebyly předávány zástupcům (sice v souladu s rozpisem, ale trochu 

nepochopitelné)  
-  medaile a poháry pro vítěze hlavních závodů 
 

ad 6) Ostatní 
- doporučuji zajistit lepší místo pro krmení plavců 
-  příště umístit cílovou bránu o pár metrů mimo nebezpečný kámen 
  
 Jan Kozubek 


