
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži ČP DP 
 
Soutěž:  Veselí nad Lužnicí 
Termín:  11.8. 2013 
Delegát:  Radek Táborský 
 
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 

• závod je pořádán Informačním centrem města Veselí n/L, které není 
registrovanáno jako sdružení pod ČSPS 

• stejně jako v loňském roce i letos byla organizace dostatečně personálně 
zajištěna, což v předchozích letech nebývalo a komplikovalo to organizaci, která 
letos již bez větších problémů zvládla již tradičně vysoký počet startujících 

• jako vždy podpora ze strany místních hasičů, navíc organizační podpora ze strany 
ČPSP prostřednictvím obsluhy časomíry, p. Hubala (stavba tratě), vrchního a 
dalších rozhodčích 

• veškerá organizace probíhala na pláži v místě startu/cíle, která přestává 
kapacitně stačit vysokému počtu účastníků, na druhé straně má obrovské zázemí 
v přilehlém parkovišti, které prostory dostatečně kompenzuje; na toto si musíme 
zvyknout, protože alternativa v místě není; letos zvýrazněno vyšším stavem vody, 
který ukousl část pláže 

• prezentace a popis čísel proběhl hladce a bez zdržení, organizátoři byly 
připraveni, včas na místech včetně stolků, stanů atd.; tím ustáli i obvyklý nápor 
prezentujících, kteří tradičně nevyužívají celou dobu určenou pro prezentaci a 
sjíždí se raději později než dříve, čímž dochází v určitých okamžicích k frontám – 
bez komplikací 

• letos byla k dispozici informační tabule, která vloni zůstala nevyužita, letos již 
obsahovala základní informace (pokud pominu složení jury, jejíž složení ovšem 
od letošního roku je prvně definované v SŘ) 

• technický briefing před nejdelší tratí tradičně-provizorně zvládl po dohodě 
s organizátory delegát, ale popis usnadněn využitím velkých a viditelných bójí na 
obvyklém místním okruhu, maličko kratším, ale v rámci přijatelné tolerance pro 
soutěže na otevřené vodě 

• k dispozici megafon, ale jednoduché ozvučení by bylo jistě vhodnější vzhledem 
k počtu účastníků, navíc megafon nefungoval úplně přesvědčivě (vloni 
bezdrátový mikrofon a malé reproduktory) 

• rovněž vyhlašování se letos událo přímo na pláži a nebylo znehodnoceno vysokou 
chybovostí ani zdržením jako v předchozích letech – pořadatelé zjednodušili 
kategorie/tratě a měli předpřipravené diplomy dle doporučení delegáta 
z loňského roku 



• výborné místo z hlediska dostupnosti a parkování – dostatek parkovacího místa 
hned vedle pláže i pro vysoký počet účastníků, příjezd na místo, přístup na pláž, 
k zázemí (občerstvení, toalety) bez jakéhokoliv omezení 

• časomíra byla použita elektronická s čipy a dohmatovou deskou, asi i díky 
zjednodušení kategorií resp. zrušení trojky bez zásadních nedostatků, ovšem 
znalí si všimli, že časomíra nebyla zapojena, pokud tedy nefungovala bezdrátově 
a bezzdrojově, a pak je otázkou, proč se plavalo s čipy 

• výsledky letos k dispozici promptně a bez zásadních dodatečných úprav 
• občerstvování na delších tratí prováděno z vody z písečné pláže – dostatečné 

řešení pro závody ČP, k dispozici možné využít i malé molo vedle místa startu, 
stísněné, ale funkční 

 
ad2) Bezpečnost 

• voda teplá (letos až moc), klidná, ale letos, nejspíše kvůli dlouhotrvajícím vedrům, 
zelená 

• přístup do vody – písečná pláž bez jakýchkoliv překážek, dostatečně široká 
• cílový koridor a dohmatová deska – u písečné pláže, bez překážek 
• závod za asistence hasičského a i dalšího motorového člunu, k dispozici i kanoe a 

pramice, které zajišťovaly zadní část napříč písníkem, kde plnily i funkci 
obrátkového rozhodčího, čluny průběžně zajíšťovaly celou, poměrně dlouhou 
trať, ale na druhou stranu, chybělo přiměřené zajištění při závodech na kratším 
okruhu 

• celá trať (resp. oba okruhy) přehledné z místa startu/cíle, což je nutné pro VR 
• kontrola plavců před startem byla provedena důsledně a jmenovitě VR 
• plavci identifikováni podle čipu a dostatečně velkého a výrazného startovního 

čísla (fixem) 
• závod se obešel bez jakéhokoliv bezpečnostního či zdravotnického zásahu 

 
ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

• žactvo plavalo na kratším okruhu, z části podél břehu, ale pro ne by mělo být 
silnější zajištění obzváště v úseku vedeném k zadní bójce, tj. dál od břehu 

 
ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

• VR byl před závodem představen, osobně odprezentoval plavce před vstupem do 
vody 

• Rozhodcovský sbor doplněn o zkušené cílové a obrátkové rozhodčí a o zástupce 
pořadatele 

• Bez diskvalifikační procedury 
• Jury nebyla prezentována, ale nebyla nutnost ji povolat 

 
ad 5) Společenská úroveň 

• Vysoký počet účastníků, přesto domácká atmosféra díky pohodovým místním 
pořadatelům 

• Vyhlášení proběhlo prakticky přímo na pláži v místě startu/cíle 
• Každý plavec letos obdržel bílý kšilt s logem plavce a nápisem Veselksá 

hodinovka – milá pozornost 
• Vyhlašovaní navíc obdrželi diplom a drobný upomínkový předmět 
• Závod můžu vřele doporučit i nováčkům a nejmladším plavcům 


