
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 
 
Soutěž: MČR v DP Mělice 
Termín: 8.6.2013 
Delegát: Rostislav Vítek 
 
 
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: 
+ zázemí nové lokality,sociální zařízení, ikdyž ještě nedodělané na 100% 
+ obdiv pořadatelům za zajištění krásného letního počasí při mistrovském závodě. 
+/- kvalitní ozvučení, přenosný mikrofón, který ovšem často vypadával, což se nakonec i tak   
zvládlo díky  menšímu prostoru, kde stejně bylo slyšet i bez mikrofónu. 
- škoda, že se nepodařilo zajistit  technické vybavení – čipy, cílová deska, což trošku 
znevážilo MČR  jako takové a důležitost kvalifikačního závodu pro MS v Barceloně a 
MEJ v Turecku. 
+ včas vyvěšen přehled startujících, mapa závodu i časový pořad, výsledky byly rychle  
zpracovány a vyvěšeny na tabuli. 
 
 
ad2) Bezpečnost 
+ dobře viditelné bóje a přehledná trasa, kterou jsem sám v závodě vyzkoušel a neměl jsem 
s orientací ani s viditelností bójí žadný problém. 
Navrhuji i ostatním delegátům účast v závodech a přímé ozkoušení tratě☺ 
 + vodní záchranná služba s motorovými čluny.Sanitní vůz rychlé záchranné služby Pardubice 
 
 
ad3) Zabezpečení soutěže žactva 
+ trať vedena dle možností co nejblíže břehu, v žákovské kategorii nikdo nestartoval (časová 
kolize s mistrovskými soutěžemi v bazénu) 
 
 
ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 
+ VR Luděk Coufal osobně prováděl instruktáž a kontrolu účastníků před každým startem. 
+ zkušení časoměřiči v cíli, obrátkoví rozhodčí.  
+ nevšiml jsem si žádného porušení pravidel. 
 
 
ad 5) Společenská úroveň 
+ mistrovské medaile a diplomy pro všechny kategorie. 
+ důstojné dekorování medailistů, ceny předávali členové výboru pořádajícího oddílu a  



legenda dálkového plavání Lída Jelínková a Rostislav Vítek ( reprezentační trenér dálkových 
plavců seniorů a juniorů) 
+ na mistrovský závod dohlížel i předseda sekce DZP a místopředseda ČSPS Zdeněk Tobiáš. 
 
ad 6) Ostatní 
- z důvodů špatného (záplavového) počasí a chladnější teplotě vody ve dnech před závodem, 
byl  závod na 15km přeložen na jiný termín. 
+ voda měla dobrou kvalitu a teplota vody se dokonce vyšphala na 19stupňů. 
+ stánek s obřerstvením v místě závodů. 


