
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži ČP DP 
 
Soutěž:  Veselí nad Lužnicí 
Termín:  12.8. 2012 
Delegát:  Radek Táborský 
 
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 

• závod tradičně pořádán Informačním centrem města Veselí n/L (nikoliv 
registrovaným plaveckým klubem) 

• oproti předchozím rokům dostatečně personálně zajištěn, navíc podpora ze 
strany hasičů, časomíry, p. Hubala (stavba tratě), VR, předsedy svazu a dalších 
dobrovolníků mimo pořádající organizaci 

• prezentace, popis startovních čísel, technické porady, kontrola plavců před 
startem, zpracování výsledků, vyhlašování aj. se odehrávalo na pláži v místě 
startu/cíle (sice těsnější pro velký počet účastníků, ale vhodnější, než obsluha ze 
dvou míst jako v minulosti), místo bylo i základním, ale dostatečným způsobem 
ozvučeno (bezdrátový mikrofon, malé reproduktory) 

• výborné místo z hlediska dostupnosti a parkování – dostatek parkovacího místa 
hned vedle pláže i pro vysoký počet účastníků, příjezd na místo, přístup na pláž, 
k zázemí (občerstvení, toalety) bez jakéhokoliv omezení 

• velký počet účastníků spolu s menší praxí pořadatele (nesportovní organizace) a 
příjezdem všech na poslední chvíli vedla k malému zdržení prezentace – ovšem 
těžko lze vyčítat pořadateli; doporučení je příjezd účastníků včas, ani případné 
prodloužení lhůty pro prezentaci nic neřeší, pokud všichni opět přijedou na 
poslední chvíli 

• byly použity praktické velké bóje v rámci servisu časomíry a rozvezeny 
motorovým člunem za asistence dobrovolníka s praxí ve stavěný tratí – trať byla 
tradiční, ovšem o něco kratší, byť v rámci tolerance pro soutěže na otevřené vodě 

• byla k dispozici informativní tabule, ale zůstala nevyužita, chyběl popis tratě, 
distribuce startovních čísel, časový pořad, jmenné obsazení, složení jury apod. 

• VR Luboš Imryšek i jury byly alespoň prezentavány při technickém brífinku 
• časomíra byla použita elektronická s čipy a dohmatovou deskou – bohužel 

s určitou chybovostí ve jménech a časech 
• z tohoto důvodu se výsledky zveřejnily nejprve jako předběžné a teprve po 

následném dohledání a vyjasnění zoficiálněny 
• občerstvování na delších tratí prováděno z vody z písečné pláže – dostatečné 

řešení pro závody ČP, k dispozici možné využít i malé molo vedle místa startu 
 
ad2) Bezpečnost 

• voda čistá, teplá, klidná 



• přístup do vody – písečná pláž bez jakýchkoliv překážek, dostatečně široká 
vzhledem k počtu účastníků 

• cílový koridor a dohmatová deska – u písečné pláže, bez překážek 
• závod za asistence hasičského motorového člunu 
• sanitka ZS přistavena po dobu závodu 
• k dispozici motorové čluny, šlapadla i pramice v dostatečném počtu (a nejvyšším 

za dobu konání závodu ve Veselí) 
• trať vedena podél břehu, tam, kde se vzdálila od břehu (byť v rámci pravidel), 

byla jištěna malým plavidlem, které zároveň plnilo fci obrátkového rozhodčího 
• celá trať (resp. oba okruhy) přehledné z místa startu/cíle 
• motorový člun projížděl pravidelně podél delšího okruhu 
• chyběla instruktáž před startem pro případ nouze 
• kontrola plavců před startem byla provedena jmenovitě VR 
• plavci identifikováni podle čipu a dostatečně velkého a výrazného startovního 

čísla (fixem) 
• závod se obešel bez jakéhokoliv bezpečnostního či zdravotnického zásahu 

 
ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

• žactvo plavalo na kratším okruhu blízko resp. podél břehu (v rámci pravidel 
určujících max. 50 m vzdálenost od zajištění) 

• závod žactva byl speciálně přizajištěn doprovodnými plavidly 
• start byl samostatný mimo hlavní závody dospělých 
• před startem na návrh z pléna upraven směr obeplavávání bóje na delším okruhu, 

aby nedocházelo ke srážkám 
 
ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

• VR byl před závodem představen, osobně odprezentoval plavce před vstupem do 
vody 

• Rozhodcovský sbor doplněn o zkušené cílové a obrátkové rozhodčí a o zástupce 
pořadatele 

• Bez diskvalifikační procedury 
• Jury prezentována, bez nutnosti ji svolávat 

 
ad 5) Společenská úroveň 

• Velký počet účastníků, navíc možnost plavat více závodů v jeden den – pouze 
Praha – Vltava, Hlučín a Seč měly letos vyšší počet startujících 

• Vyhlášení proběhlo na pláži v místě startu/cíle 
• Každý plavec obdržel účastnický list a skládací podložku označenou „Veselí n/L“ 
• Někteří vyhlašování navíc obdrželi diplom a drobný upomínkový předmět 
• Pořadatel nezvládl kategorizaci vyhlašování a tratí, navíc bez podpory včasných a 

přesných dat z časomíry – doporučení – zjednodušit tratě, předpřipravit pro 
Informační centrum ze strany zástupce časomíry/sekce/svazu 

• Nerovnoměrná distribuce cen a diplomů – došly v průběhu vyhlašování – 
doporučení – hierarchizace pro Informační centurm ze strany zástupce sekce – 
priorita – žáci, dorostenci, hlavní kategorie, delší tratě před kratší, masters od 
nejstarších apod. – lze řešit 

 
 
Radek Táborský 


