
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 

 
Soutěž:  MČR a ČP v DP  Lipno nad Vltavou 

Termín:  24.-25.8.2013 

Delegát:  Zdeněk  Tobiáš 

 

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: 

+  zavedená lokalita v Lipnopointu s velmi slušným i když již dražším 

zázemím/WC,parking,služby,ubytovaní-stravování/ 

+výborný přístup do vody i přehled na trati.Celá trať viditelná z prostoru startu 

+kvalitní ozvučení prostoru závodu,dobře využívané jak k organizačním pokynům  tak  i 

pro vyhlašování a dobré komentování průběhu soutěží/J.Srb/ 

+  technické  vybavení – čipy,dobré rozlišení- rozdělení čipů dle délky trati,včasné 

umístění viditelných bojí na trať+ pomocné orientační plus dobrý  briefing a mapky 

+bezchybná kancelář závodu/popisy kontrola závodníků,výsledky ,diplomy – přímo u 

vody ve vyhrazeném prostoru, rovněž kontrola doplavávajících!!!  

+ časový pořad ač ovlivněno v neděli počasím dodržen,   výsledky byly rychle zpracovány 

, vyhlášení bylo rychlé  

+ cílová deska/ s molem a cílovým rozhodčím/ cílový resp. proplavávající koridor. 

+stan v prostoru startu – velmi využit při nepříznivém počasí v neděli 

+++ várnice s čajem a kelímky  

+++  pro krmení plavců  bylo k dispozici  molo ,  dosažitelné suchou nohou z  břehu !!   

 

 

ad2) Bezpečnost 

+ Bylo vidět tak 90% trati ,zbytek nejvzdálenější usek pak s dalekohledem 

Celá tratˇv bezpečné vzdálenosti od břehu-dosažitelnost tak do 1-2min. 

K dispozici  byly   čluny se záchrannou službou, dále záchranáři včetně spojení s břehem 

-Trať byla vhodně   vytyčená - nedocházelo ke střetu a plavci ani  zbytečně  neplaváaali 

doprostřed přehrady.  

 

   ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

+ trať vedena dle možností co nejblíže břehu /viz bezpečnost/ a  na kratším okruhu tedy 

opět lépe z hlediska bezpečnosti 

 

ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

+ označení kdo je vrchní rozhodčí / představen při nástupu / 

složení jury vyvěšeno- neřešil se žádný protest, pouze jedno napomenutí stran podávaní 

stravy ve vodě  a  ohrožení dalších závodníků, průběžně se dle potřeb korigoval pohyb lidí 

na mole a v prostoru cíle 

+ zkušení časoměřiči v cíli  

       ?obrátkoví rozhodčí- tady jsem zaspal a  nevím jak bylo řešeno , asi přes záchranáře. 



 

   ad 5) Společenská úroveň 

+  stupně vítězů, vyhlášení přímo na místě , ceny pro první tři v každé kategorii,  

- možná by mohla zaznít při zahájení Mistrovství hymna ČR  

 medaile a ceny  předávali  členové pořádající složky, reprez.trenér a předseda sekce u MČR        

       

 

  ad 6) Ostatní 

      +Jedná se o jeden   z  tradičních maratónů,  při letošním výpadku několika závodů byla 

potěšitelná  vysoká účast na tratích 20km. Oddíly doháněly  body ,ale myslím ,že i sportovní 

úroveň byla vysoká.. 


