
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 
 
Soutěž:  O pohár města Havířova 
Termín:  18.8.2012 
Delegát:  Zdeněk Tobiáš 
 
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:  

- zkušený  pořadatelský –záchranářský tým, hlavní činovníci závodu po celou dobu 
soutěže přítomni v místě startu/cíle eventuelně na lodi, 
- slušné technické vybavení – kancelář závodu, tratě, boje ,ozvučení, počítač, tiskárna 
,vzhledem k počasí mohlo být vše i umístěné na mole/slunečník/se zastřešením pro 
časoměřiče –odpadly by mírné prostoje 
- informační tabule u kanceláře závodu pořadatelů s časovým harmonogramem, 
přehlednou mapou trasy závodu, jmény členů jury, atd. 
- hlasatel – možné do příště pomocí mikrofonu více  organizovat starty a  komentování 
průběhu závodů 
- trať- okruh dle možností přehrady /málo vody/ v místech dále od břehu perfektně 
zabezpečen VZS/čluny/ jinak dle možností v bezpečné vzdálenosti od břehů.  
Vyznačení tratě  bójemi v dostatečném počtu, ale při tom slunku někdy hůř viditelné 
-  prostor cíle,- doporučeno pro příště umístění cílové desky, letos cílový koridor a 
rozhodování CR +VR o pořadí v cíli 
-proplavávací koridor do dalších kol a přehled o plavcích OK , z mola plavci mohli 
obdržet občerstvení  bez zbytečného zajíždění 
-pro start na kamenitém břehu použit koberec do vody 
 - mírné zpoždění dodržování časového harmonogramu/informace mezi kanceláří závodu- 
a molem, a z důvodů bezpečnosti/  
- kontrola plavců těsně před startem nevyžadována- možné doporučení::po kontrole vstup 
do vody  ve vyčleněném koridoru., následná kontrola i po konci závodu provedena  
- výsledky  vyhotoveny a zveřejněny na tabuli v prostoru kanceláře 
 
 

 
ad2) Bezpečnost 

- záchranáři byli velmi dobře organizovaný a závod byl dobře zabezpečen ,nevím zda 
byl lékař, vysílačky k dispozici  

- trať závodu vedena na okruhu podél břehu /delší usek/ a napříč přehradou /kratší usek/ 
- nedocházelo ke střetům ,pro větší bezpečnost se i pozdržel start hlavního závodu 

 
ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

- trať stejná jako pro dospělé, vedena dle pravidel 
-viz výše- čekalo se na doplavání žactva z hlediska bezpečnosti souhlas   

 



ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 
- VR ing.L.Nowaková  
-  časoměřiči v cíli – z oddílu SlHa + VZS 
- žádné viditelné porušení pravidel  
- ustanovena jury soutěže –nebylo potřeba nic řešit 
 

ad 5) Společenská úroveň 
- stupně vítězů, ceny pro první tři v každé kategorii ,sloučení kategorii v souladu 
s pravidly  
- věcné ceny zajištěny sponzorsky z místních zdrojů  
- menší účast závodníků/zaviněná zrušením Heřmanic?/ než na ostatních závodech ČP 
-doporučuji pořadatelům více zaktivovat severomoravské kluby, třeba osobním pozváním 
Je to škoda ,jedná se o velmi slušný závod a větší počet sportovců by byl přínosem 
 
 
 
 
 
Tobi 
 

 


