
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 

 
Soutěž:  Chomutov 

Termín:  11.8. 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 vstup zdarma horní branou v kempu, jinak vstup do areálu 60,- Kč 

na osobu 

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

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

-  technické vybavení – elektronická časomíra, čipy, ozvučení, 

-  dodržování časového harmonogramu  

-  použity malé bóje – barely – otočná bóje nebyla zvýrazněna 

-  informační tabule pouze se startovní listinou, ostatní informace chyběly 

-  kompletní výsledky byly k dispozici až po 3 dnech na webu – letošní standard je 

nejpozději do druhého dne. 

- výsledky zveřejněny v neodpovídající formě dle STD, pro bodování vyžadující úpravy 

 

ad2) Bezpečnost 

- jeden motorový skútr a pramice 

- trať vedena napříč jezerem, vzdálena od břehu 

- celá trat přehledná z místa startu,  

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

 

ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

-  trať stejná jako pro dospělé na 1 km, vedena napříč jezerem určitě více než 50 m od 

břehu 

- start žákovského závodu zhruba uprostřed hlavních závodů, nastala nepřehledná 

situace 

-  k dispozici motorový skútr 

 

ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

-  VR nebyl představen  

-  pokus na místě stanovit limit na 10 km hodinu za vítězem – v rozporu s STD,  

-  zkušení časoměřiči v cíli,  

-  obrátkoví rozhodčí 

-  porušení pravidel: 

1-  neproplavání cílovou branou – DSQ,  

2- zkrácení tratě plavkyně zjistila sama – DNF 

3- tejpy- otejpovaná plavkyně bez povšimnutí rozhodčích 

4-  jury nebyla ustanovena 



 

 

ad 5) Společenská úroveň 

-  vyhlašování probíhalo na mole v místě startu a cíle,  

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

- drobné upomínkové ceny pro všechny účastníky závodu 

-  přítomni zástupci města  

 

ad 6) Ostatní 

- ad TEJPY- nutno sjednotit výklad pravidel a doporučit jednotný postup pro všechny 

VR v celém DP. 

- každoroční pokus pořadatele na místě stanovit limit pro závod na 10 km. V STD limit 

není stanoven, na místě nelze pravidlo o limitu uplatnit. 

  

 Jan Kozubek 


