
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 
 
Soutěž:  ČP  Pastviny 
Termín:  31.8.2013 
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:  

- chybějící o zvučení, to je při velkém počtu startujících dnes   skoro nutností, možná by 
stačil i megafon  
+ info bylo  u  restaurace , včetně mapy trasy závodu, 
+ trať    velmi dobře postavená /bezpečnost/ a v zásadě asi nejlepší v danných 
podmínkách- málo vody i s  ohledem na možné střety. 
+ cíl dohmat na cílovou desku /resp. na zařízení/ doporučení pro příště-snížit výšku/žactvo 
nedosáhlo, velmi dobře umístěný  cílový /a proplavávající/koridor, 
+ rozhodčí měli při plavaní a i v cíli přehled ,  rovněž spojení s obrátkami výborné  
+otočné boje byly zřetelné, a viditelné při poučení na startu vrchním rozhodčím. 
krmení bylo závodníkům umožněno ze  břehu , pro velmi pěkné počasí a nedostatek vody  
to nebyl problém  
+časový harmonogram byl změněn ku prospěchu a byl dodržen ,  vyhlašování    probíhalo 
průběžně,   včetně vyhlášení ČP žactva 2013 
+ výsledky byly průběžně dodávány do kanceláře závodu, 
+ kontrola plavců těsně před startem a v zásadě i po doplavání/nahlášení nedokončivších/ 

 
 
ad2) Bezpečnost 

+k dispozici záchranáři se člunem /2/  plus dostatek šlapadel 
            + kontrola nad celým prostorem závodiště 

trať závodu vedena  vzhledem k  nízkému stavu vody  podél  obou břehů a vždy bylo 
velmi dobře dosažitelná blízkost břehu 

 
ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

     trať do zátoky a  podél břehu přehledné 
+rovněž žákovské tratě zabezpečeny dobře  

 
  

 
ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

-+ VR odvedli dobrou práci, mírné prohřešky řešeny s delegátem  
napomenutím/plavky,chování na trati/  
  časoměřiči v cíli –  z řad pořadatelského oddílu 
+ žádné viditelné porušení pravidel  
+ dobré zpracování výsledků a startovky : R.Paclt  



 
ad 5) Společenská úroveň 

mírné problémy v restauraci s vedením, připraveny várnice s čajem ,zázemí restaurace 
vhodně všemi využito k občerstvení 
-vyhlašování výsledků :bez ozvučení  horší,možné zlepšení- stupně vítězů 
+vyhlášen ČP v kategoriích ml.  + st.žactva –účast velmi dobrá, připraveny pro vítěze 
poháry 
Pro soutěžící byly připraveny diplomy , pro první tři medaile a všem propagační předměty 
pardubického kraje 
 

 


