
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 
 
Soutěž:  Hlučín 
Termín:  20.-21.7.2013 
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: 

+ tradičně na velmi dobré úrovni 
+ v týdnu před závodem na webu DP informace o kvalitě a teplotě vody 
+ prezentace, popis plavců, informace o časovém programu bez jakýchkoliv připomínek 
+ perfektně fungující čipy, ozvučení, přenosný mikrofon, počítač, tiskárna  
+ průběžně zpracovávané a zveřejňované výsledky na informační tabuli, včetně mezičasů 
+ nově vytýčená, přehlednější a bezpečnější trať, vedená převážně podél břehu 
+ velké, i ve vlnách dobře viditelné žluté bóje 
+ vhodné zázemí tradičního areálu – možnost občerstvení, stanování za symbolický 
poplatek, sociální zázemí, dostatek parkovacích míst v bezprostřední blízkosti závodiště 
+ přesné dodržení časového programu 
+ bezkonkurenční kvalita průzračně čisté vody a fantastické počasí (pořadatelé ze Slezanu 
Opava jsou určitě „nahoře“ hodně dobře zapsáni ☺) 
- výsledky soutěže, minimálně u MČR, by měly být zveřejněny na webu DP ještě v den 
závodu 

 
ad2) Bezpečnost 

+ dostatečný počet nafukovacích člunů typu kánoe s dvoučlennými posádkami, vždy 
alespoň jeden z posádky měl reflexní vestu, čluny vhodně rozmístěny po trase závodu.  
+ motorový člun 
+ lékař přítomen po oba dny soutěže 
+ nově vytýčená, přehlednější a bezpečnější trať, vedená převážně podél břeh 

 
ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

+ trať vedena dle pravidel podél břehu 
+ délka okruhu 1 000 m, možnost sledovat celý průběh závodu z bezprostřední blízkosti   
+ závod žactva časově oddělený od ostatních soutěží za velké divácké pozornosti  

      + pořadatelé oproti loňsku přidali na obrátku po 0,5 km ještě jednu bóji a tím elegantně  
         zamezili střetávání závodníků, kteří již otočili, s plavci blížícími se k bóji.  
 
ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

+ VR Petr Wolf 
+ zkušení časoměřiči na čele s Leopoldem Halfarem 
+ jury soutěže ve složení zástupce pořadatele Petr Wolf, delegát výboru sekce DZP  
   Michal Štěrba a zástupce zúčastněných oddílů Michal Šindelář  
+ v průběhu závodu žádné porušení pravidel 
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ad 5) Společenská úroveň 

+ vstřícní pořadatelé, na naše poměry hodně diváků, přehledná trať, kompletně průchozí  
   břeh umožňující sledovat zblízka celý závod 
+ zajímavý nápad – ceny předávali mladí plavci jednotně oblečení v „barvách“  
   pořádajícího oddílu. 
+ stupně vítězů, medaile s označením MČR a datem soutěže 
+ drobné ceny pro medailisty 
 
 
 


