
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 

 
Soutěž:  MČR  10km Seč 
Termín:  28.6.2014 
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: 

+ výborné nové zázemí  pro pořádání soutěže, technické vybavení na úrovni – 
elektronická časomíra, dotyková deska,čipy,  postavený průjezdový koridor ,   kvalitní 
ozvučení ,velmi dobře komentovaný průběh všech soutěží , hlavní kancelář závodu  
s umístěním mapek,výsledky, informacemi  
+ časový pořad dodržen, mírné zpoždění na „vrub“ ocenění pozvaných vítězů a hostů 
+ vyznačení tratě velkými, dobře viditelnými bójemi   a dobře ukotvenými ! ! 
-  cílový koridor po obeplavání poslední boje VELMI KRÁTKÝ- naštěstí neovlivnilo 
závod se rozhodoval dříve 
- chyběl nějaký přístup „ suchou nohou“ pro krmení  plavců , počasí však velmi dobré a 
většina použila standardní  model- doprovod do vody,možná příště zde umístit  dohled 
nad bezpečností  a pravidly 
+ výsledky byly vyhlašovány s jedinou malou chybičkou  průběžně a včas vyvěšeny na 
webu DP . 

 
ad2) Bezpečnost 

+ pořadatelé s jednotným tričkem dobře označeni a mohli hned řešit 
+ záchranáři s vestami/přilbou/  motorovým člunem / non stop k dispozici a odvedený 
výkon velmi dobrý 

       - chyběla informace o případné sanitce, 
       + přesto zabezpečeno velmi dobře lékařem    
              + v zásadě všechny tratě do 100m o břehu 
        -po presentaci závodníků doporučuji vytvořit nějaké uzavřené STANOVIŠTÉ  a  
         z  něj   pak jít   na pokyn do vody/viz Lipno-opáskovaný prostor/ 
 
 
ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

+ trať vedena dle pravidel podél břehu  
+  nedocházelo k čelnému střetu závodníků  

 
ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

+ VR Michal Kindl bez chybičky 
- složení jury vyhlášeno- lépe VYVĚŠENO  a   doplnil bych   o tel. kontakt,/ nebylo třeba 
nic řešit/ 
+  časoměřiči v cíli –kontrola  jak čipy,  tak kontrola vizuelní , i vzdání  bylo pod 
kontrolou 



- obrátkoví  rozhodčí  nevím … ..nedostal jsem se tam 
 
ad 5) Společenská úroveň 

+prezentace  a vyhlašování  a  celá režie včetně pozvaných hostí na velmi vysoké úrovni,  
+++ finanční odměny pro prvních 6 závodníků Kroufka  plus ocenění bývalých vítězů 
včetně 1. Vítěze !!!!!   

      + medaile a ceny předávali členové výboru sekce DZP, předseda CSPS, starosta   a 
zástupci pořádajícího oddílu  
                    - chyběla mi regionální TV? Event tisk? Byl tam poslanec starosta …  

 
ad 6) Ostatní 

+Ze sportovního hlediska jsme byli svědky výborných  výsledků a krásného 
sportovního zápolení ve velmi dobrých   podmínkách  . 
-Na zamyšlenou je otázka vylepšení formy odprezentování závodníků při takto 
rozsáhlém celodenním zápolení.  
 


