
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 
 
Soutěž:  ČP Tovačov – Annín, Skašovský rybník 
Termín:  21.06.2014 
Delegát:  Petr Mihola 
 
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: 

+ na výborné úrovni, dostatečný počet pořadatelů.  
+ malé občerstvení pro plavce zdarma, vč. ovoce a domácího pečiva 
+ prezentace, popis plavců (málo funkčních fixů) , informace o časovém  
programu bez jakýchkoliv připomínek 
+ ozvučení, přenosný mikrofon, počítač, tiskárna, v hlediska ČP nadstandardní 
+ informační tabule, výsledky se i tak lepily přímo na stan,  
   jméno hlavního rozhodčího, složení jury, startovní listiny, výsledkové listiny 
+ dobře zpracované a zveřejněné výsledky na informační tabuli 
+ velké, dobře viditelné žluté bóje, chybějící druhá výraznější bóje označující cíl 
+ dostatečné zázemí ve velkém stanu s dostatkem stolů a lavic by zvládlo i 
dvojnásobný počet plavců   
+ přesné dodržení časového programu 
+ zveřejnění výsledků na webu následující  

     -  sociální zařízení, doporučuji pro příště dovézt několik mobilních WC. 
    + bezproblémové parkování postačuje i pro vyšší počet účastníků.  
 
ad2) Bezpečnost 
 
     + řešena na  profesionální úrovni 

+ motorový člun  
+ RZS Prostějov 
-  u zadní bóje byly těsně pod hladinou překážky ve vodě (zbytek pokácených 
keřů). 
Bohužel zde došlo i ke zranění dvou plavců. 
Doporučujeme umístit bóji o dvacet metrů blíž ke startu a rozdíl eventuálně 
kompenzovat na druhé straně trati vytýčené ve tvaru „L“.  
I bez této by trať byla délkou naprosto dostačující. K úpravě došlo již během 
závodu.   
 
  

  
 
 



ad3) Zabezpečení soutěže žactva 
+ trať vedena dle pravidel podél břehu, pokud se v některém bodu odchýlila od 
stanovené vzdálenosti od břehu, místo bylo zabezpečeno záchrannými čluny 
+ délka okruhu 1 000 m, možnost sledovat celý průběh závodu z bezprostřední 
blízkosti   

 
ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

+ VR Luděk Coufal = velmi kompetentní výkon 
+ zkušení časoměřiči na čele s Danou Zbořilovou (oba dva přeplavali KLM a 
obětují dlouhodobě vlastní ambice pro zdar akcí oddílu Haná v DP i ZP  

-2- 
+ obrátkové bóje sledovány posádkami pořadatelských člunů 
+ v průběhu závodu žádné porušení pravidel, velmi mírný časový skluz byl 
operativně dohnán tak, aby start kratší trati 3 km nekolidoval s proplavováním 
tratí 5, 10 a 15 km.   
 

 
 
 
ad 5) Společenská úroveň 
 

+ velmi přátelští pořadatelé, komentování průběhu závodu, 
+ důstojné dekorování vítězů ředitelem soutěže a ostatními zástupci pořadatele 
+ věcné ceny pro první tři plavce v kategorii pro všechny trati 
 

 
 
 

ad 6) Ostatní 
 
+ stánek s občerstvením = za velmi lidové ceny si šlo koupit poměrně široký 
sortiment jídla a pití 
-  bez krmícího mola, občerstvující se plavci museli mírně měnit trajektorii , „krmiči“ 
museli do vody. Vzhledem k profilu dna (hloubka těsně u břehu) ani nelze po 
pořadateli chtít sjednat nápravu.  
 
Oddíl Hané Prostějov se zabývá především zimním plaváním. Pořádá soutěže DP jako 
jediný oddíl specializovaný na ZP. Z hlediska zabezpečení soutěží ČP v DP je  
dlouhodobě nadprůměrný. Při pořádání soutěží si navíc vystačí s vlastní členskou 
základnou. 
  


