
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 
 

Soutěž :  O Pohár Vltavy V. ročník 
Místo :  Vltava úsek 58,5-57,7 km, loděnice Bohemians, Praha 4 
Datum: 14.července 2013 
Delegát: Nalezený Josef 
 
Sledovaná kriteria:  1) pořadatelské zabezpečení 
                         2) bezpečnost 
                         3) zabezpečení soutěže žactva 
                         4) rozhodčí a dodržování pravidel 
                         5) společenská úroveň 
                         6) ev. další 
 
ad 1) pořadatelské zabezpečení  
 - perfektně fungující početný pořadatelský tým, všichni funkcionáři k dispozici po celou  
              dobu,  
 - značení tratě dobře viditelnými žlutými bójemi, trasy závodů dobře vytýčené, 
 - prezentace a popis plavců bez problémů, 
 - informační tabule na úrovni magistrátní úřední desky s vyčerpávajícími údaji (rozpis  
              závodu, časový program, startovní listina, teplota vody/vzduchu, lékařské zajištění,  
              složení jury, popis tratě, WC/sprchy/šatny, Rozhodnutí státní plavební správy, výsledky...),   
 - kvalitní a fungující ozvučení s 2 komentátory na vysoké úrovni, 
 - pro závodníky na zahřátí teplý čaj a regeneraci sil klobásy,  
 - pořadatelsky soutěž zvládnutá perfektně. 
 
ad 2) bezpečnost 
 - 3 motorové čluny v provozu, přehled o dění na celé trase závodu, 
 - sanitka k dispozici na parkovišti loděnice,  
 - lékař přítomen. 
 
ad3) zabezpečení soutěže žactva 
 - trať vedena v blízkosti břehu dle pravidel, 
 - žádný problémový moment. 
 
ad4) rozhodčí a dodržování pravidel 
 - ředitel závodu Mgr. Jan Srb, VR Luboš Imryšek, delegát sekce Josef Nalezený, 
 - jury ve složení Nalezený/P.Srb/zástupce oddílů nemusela řešit žádný problém, 
 - zkušení časoměřiči s velitelem Jeňýkem Bažilem zvládli svoje funkce do zdárného konce  
              závodů. 
 
ad5) společenská úroveň 
 - diplomy a medaile pro všechny medailisty pražského závodu, poháry pro medailisty  
              celkového pořadí Tour všech kategorií, finanční odměny pro medailisty celkového  
              pořadí Tour OWS 2013 mužů i žen, recesní cena pro posledního závodníka - to všechno  
              korunuje jeden z nejúspěšnějších závodů ČP v DP,   
 - závěrečný závod série Tour OWS 2013 spolu s efektním exteriérem a atmosférou  
              vyhlašování je perfektním příkladem dobré prezentace a propagace dálkoplaveckého  
              sportu. 
 
ad6) ev. další - mě nic nenapadá. 
 
Z Brniska 14.srpna 2013 
                      
 
 


