
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 
 
Soutěž:  Dolní Vltavice 
Termín:  3.-4.8.2013 
Delegát:  Rostislav Vítek 
 
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 vysoké  úrovni, díky VZS ČČK, která závod pořádá. 
+ prezentace, popis plavců, informace o časovém programu a spousta jiných informací 
+ perfektně fungující čipy, ozvučení, přenosný mikrofon, počítač, tiskárna  
+ průběžně zpracovávané a zveřejňované výsledky na informační tabuli. 
+ trať vedená poblíž břehu 
+ vedoucí loď  
+ dobře viditelné bóje, ale i přesto se někomu nepodařilo obeplavat všechny  bójky (K.B.) 
+ perfektní zázemí – možnost občerstvení, večeře i oběd od hasičského sboru, sociální 
zázemí i sprchy. 
+ dodržení časového programu 
+ teplota vody, kterou  na Lipně nepamatuji i moje žena se koupala a to je bývalá 
akvabela a jak známo u akvabel, mají rády teplou vodu☺ 
 
- výsledky závodů, pro mě nepochopitelně oddělené kategorie při vyhlašování, kdy i já 
jsem se díky celkovému 5.místu na 5km umístil jako 3.v kategorii mužů, když přede mnou 
dohmátl dorostenec Matěj Kozubek , který celkově vyhrál, ale byl první pouze v kategorii 
dorostu. Což trošku znevážilo hodnotu jeho výsledku. 
- trochu delší čekání na vyhlášení výsledků, kdy při konečném vyhlašování, už nebyl 
skoro nikdo přítomen. 

 
ad2) Bezpečnost 

+ dostatečný počet VZS ČČK lodí po celé trase závodu 
+ motorový člun 
+ lékař přítomen po oba dny soutěže 
+ přehledná a bezpečná trať, tentokrát bez vln, teplota vody dobrá☺ 

 
ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

+ trať vedena dle pravidel podél břehu nebo jak trať dovoluje. 
+ nezjistil  jsem žádný problém 
 

 
ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

+VR Michal Kindl 
+ zkušení časoměřiči v cíli – vrchní Jan Bažil 
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ad 5) Společenská úroveň 

+ opět vynikající  pořadatelé 
+ pěkné poháry a další zajímavé ceny v podobě zážitkových poukazů  
+večerní doprovodný program, živá kapela, dobrá nálada 
-slabší účast závodníků, pro mne na tomto závodě nezvyklé 
 

Ad 6)Ostatní 
      +perfektní počasí 
      +přátelská až domácí atmosféra 
      +trať jsem si ozkoušel, voda příjemná, plavci ukázněný☺ 
      +doporucuji i pro příště ostatním delegátům ozkoušet trať☺ 
      +dávám palec nahoru☺ 
      
 
 
 

 
 
 


