
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 
Soutěž: O pohár Lídy Jelínkové + O pohár Starosty města Přelouče 
Termín: 07.-08.06.2014 
Delegát: Jakub Fichtl 
Sledovaná kritéria: 

1) úvod 
2) bezpečnost 
3) soutěž žactva 
4) rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 
5) společenská úroveň 
6) ostatní 
 
ad1)   
Prvním dojmem pro mě bylo nepříliš mnoho startujících na zahajovací závod sezóny, 
prestože se jednalo o nominační závod na MEJ a ME na 20 km. Pozitivně hodnotím 
zázemí kempu, kde nechyběla možnost občerstvení a sociálního zařízení blízko 
startu. Jako mínus musím zmínit chybějící dostatečné označení místa závodu (pro 
nové závodníky by bylo místo startu těžké najít). Trať na 5 km vedená po celém 
rybníku, krom jedné strany, dle zásad FINA pravidel. Dobře viditelné bojky, mínusem 
byla nemožnost sledovat celou trať z místa startu. Trať na 3 km viz níže (ad3.). Trať 
na 20 km s využitím celé rozlohy rybníku a opět nemožnost sledovat cca 1/3 délky 
díky zarostlému břehu. Nedostatečně řešené občerstvování během nejdelší trati (u 
nominačního závodu na ME by měly být i obdobné podmínky). Pozitivně (i když ne 
překvapivě) pak hodnotím profesionální přístup a chování pořadatelů. Vždy bez 
potíží byli schopni vyhovět požadavkům závodníků.  
 
ad2) 
Na prvním místě musím zmínit výborné zvládnutí sportovních prohlídek a ev. 
možnost jejich doplnění v místě závodu. Zcela jistě souhlasím z jejich obligátností u 
tratí nad 10 km, a do budoucna u všech.  
Dále celý závod zajištěn záchranáři na motorovém člunu, vzhledem k počtu 
startujících bylo toto dle mého názoru dostatečné. Mírně negativně na mě působilo 
to, že některé bóje vzdálenější od břehu nebyly zajištěny loďkami. Jinak výhodou 
byla dobrá teplota vody, počasí a na startu nejdelšího závodu jen zkušení závodníci, 
a tak naštěstí nebylo nutné řešit žádné zdravotní problémy.    
 
ad3)  
Soutěž žactva vedena na jiném okruhu, zde bohužel nelze říci, že by byly dobře 
viditelné bóje. Zejména na mě špatně působilo, že nebylo z jedné vzdálené bóje 
vidět na druhou. Dále nebylo možné sledovat závod z místa startu, což odporuje 
pravidlům. Pozitivem tratě byla její jednoduchost a vedení v dostatečné blízkosti od 
břehu. Jinak průběh bez jakýkoli komplikací.      
 
ad4)  
Vrchní rozhodčí Iveta Nováková, bohužel nikde neuvedena před závodem, stejně 
jako jury a delegát závodu. Pravidla hlídána z místa startu a u bojí, jinak spíše 
spoléháno na čestnost startujících. Nemyslím, že by došlo k porušení pravidel či 
problému (vzhledem ke zkušenosti pořadatelů) a tak též nebylo nic, co by bylo 
potřeba řešit.   
 



ad 5)  
Zde není příliš co řešit, na vyhlašování výsledků dle mého názoru vhodné do 
budoucna zajistit stupně vítězů. Jinak vše dobře zvládnuto včetně drobných cen pro 
nejlepší. 
ad 6)Ostatní 
Již jen několik málo poznámek osobního charakteru. Pořadatelé velmi dobře 
objednali počasí, voda velmi dobré kvality. Dostatečné místo pro všechny závodníky 
a možnost parkovat automobily v malé blízkosti od startu. Závody na mě působili 
velmi dobře s téměř rodinnou atmosférou. Mírně zklamán jsem byl z malého počtu 
startujících a stejně tak i z výkonů některých reprezentantů, ale nakonec překvapivě 
s jasným výsledem při nominačních závodech na ME. Závěrem je nutné říci, že 
celkově závody musím hodnotit pozitivně a ze závodů jsem odjížděl spíše s dobrými 

dojmy. 

 

Plzeň 17.6.2014 


