
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 
 
Soutěž:  MČR Plzeň - Bolevák 
Termín:  05.07.2013 
Delegát:  Michal Štěrba 
 
Sledovaná kritéria: 

1) pořadatelské zabezpečení 
2) bezpečnost 
3) zabezpečení soutěže žactva 
4) rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 
5) společenská úroveň 
6) ostatní 

 
ad1) Pořadatelské zabezpečení: 

+ na výtečné úrovni! V našich podmínkách naprosto nevídaný počet pořadatelů, všichni 
snadno rozpoznatelní podle jednotného trička v klubových barvách. 
+ v týdnu před závodem na webu DP dvakrát informace o teplotě vody 
+ prezentace, popis plavců, informace o časovém programu bez jakýchkoliv připomínek 
+ čipy, ozvučení, mikrofon (příště pokud možno dovybavit i přenosným mikrofonem), 
počítač, tiskárna  
+ rychle zpracované a zveřejněné výsledky na informační tabuli 
+ velké, dobře viditelné žluté a oranžové bóje 
+ ovoce pro závodníky (na našich soutěžích nevídané, spíše jako na závodech v zahraničí) 
+ VIP „salónek“ s bohatým občerstvením  
+ přesné dodržení časového programu 

      -sociální zařízení areálu v nedostačující pro tak velký počet účastníků, v případě děvčat  
       se před WC tvořily fronty. Doporučení: pro příště dovézt několik mobilních WC. 
      -parkování sice vhodné (část přímo v areálu a část na blízkém parkovišti), ale  
       v nedostatečném množství z důvodu uzavření ještě vloni otevřeného velkého parkoviště  
       přímo proti areálu konání závodů).  

- výsledky soutěže zveřejněny na webu DP až v neděli 7.7. kolem poledne. Dnes se za 
standardní, minimálně u MČR, považuje zveřejnění výsledků ještě večer v den závodu. 

 
ad2) Bezpečnost 
      +řešena velkoryse na vysoké profesionální úrovni! 

+ tři motorové čluny a dvě další plavidla  
+ sanitka s posádkou připravena po celou dobu konání soutěže 

  
ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

+ trať vedena dle pravidel podél břehu, pokud se v některém bodu odchýlila od stanovené 
vzdálenosti od břehu, místo bylo zabezpečeno záchrannými čluny 
+ délka okruhu 1 000 m, možnost sledovat celý průběh závodu z bezprostřední blízkosti   

 
ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

+ VR Michal Kindl 
+ zkušení časoměřiči na čele s Janem Bažilem, videokamera pro těsné dojezdy 
+ jury soutěže ve složení zástupce pořadatele Radka Šrailová, delegát výboru sekce DZP  
   Michal Štěrba a zástupce zúčastněných oddílů Petr Bukal  
+ v průběhu závodu žádné porušení pravidel 
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ad 5) Společenská úroveň 

+ přátelští pořadatelé, komentování průběhu závodu, rozhovory s vítězi hlavního závodu 
+ důstojné dekorování vítězů ředitelem soutěže Jakubem Fichtlem a ostatními zástupci 
pořadatele. Doporučení pro příště: pokud je přítomen čelný funkcionář ČSPS (jako 
tentokrát předseda výboru sekce DZP a místopředseda VV ČSPS), měl by být požádán, 
aby se na předávání medailí a diplomů za MČR rovněž podílel 
+ stupně vítězů, vlajka, hymna 
+velmi pěkné ceny i ceny pro medailisty rámcových závodů 
+přítomnost české televize, záběry a informace v BBS  
 
 

ad 6) Ostatní 
+krmící molo dostatečně dlouhé, obrátková bójka velmi vhodně umístěná, takže občerstvující 
se plavci si nemuseli zajet ani metr navíc, „krmiči“ se nenamočili a přitom svým závodníkům 
poskytli veškerý nutný servis. 
-Po závodě tolik diskutované „svědivé pupínky“ (tzv. cerkáriová dermatitida): Informace 
KHS ještě těsně před závodem hovořily o „nezávadné, ke koupání vhodné vodě“. Výsledek 
byl přesně opačný. Nejméně polovina účastníků měla alespoň částečný výskyt svědivých 
pupínků, někteří závodníci – především ti, kteří absolvovali 10 km a neměli dlouhé plavky, 
byli silně obsypaní. Pořadatele ale zjevně nelze z tohoto problému vinit, neboť KHS varovala 
před cerkáriovou dermatitidou až 5 dní po závodě. I z tohoto příkladu je vidět, že dlouhé 
plavky jsou pro závody na otevřených vodách pozitivním prvkem a to nejen v moři, kde hrozí 
popálení medúzami ☺. 


