
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 

 
Soutěž:  MČR Plzeň - Bolevák 

Termín:  05.07.2014 

Delegát:  Michal Štěrba 

 

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 výtečné úrovni. Dostatečný počet pořadatelů oblečených v klubových barvách. 

+ dva týdny před závodem na webu DP informace o kvalitě vody 

+ prezentace, popis plavců, informace o časovém programu bez jakýchkoliv připomínek 

+ čipy, ozvučení, přenosný mikrofon, počítač, tiskárna 

+ informační tabule se všemi potřebnými údaji – mapkami se zakreslenými tratěmi, jméno   
   hlavního rozhodčího, složení jury, startovní listiny, výsledkové listiny 

+ rychle zpracované a zveřejněné výsledky na informační tabuli 
+ velké, dobře viditelné žluté a oranžové bóje 

+ VIP „salónek“ s bohatým občerstvením  
+ přesné dodržení časového programu 

+ zveřejnění výsledků na webu DP ještě tentýž večer 
      -sociální zařízení areálu v nedostačující pro tak velký počet účastníků, v případě děvčat  
       se před WC tvořily fronty. Doporučuji pro příště dovézt několik mobilních WC. 

      -parkování sice vhodné (část přímo v areálu a část na blízkém parkovišti), ale  
       v nedostatečném množství pro tak vysoký počet účastníků.  

- + Zpracování výsledků precizní, nicméně v případě intervalové metody ne zrovna 
svižné. Měl na tom samozřejmě rozhodující podíl vysoký počet účastníků. Bude nutné se 
zamyslet (nejen pořadatelé, ale i výbor sekce DZP), jak řešit rychlejší přísun časů alespoň 
předních závodníků, abychom nemuseli čekat několik desítek minut na informaci o pořadí 
medailistů  

 

ad2) Bezpečnost 
      +řešena na vysoké profesionální úrovni! 

+ dva motorové čluny a jedna veslice  

+ RZS Plzeň 

  

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 Luboš Imryšek = jako vždy naprosto precizní 
+ zkušení časoměřiči na čele s Janem Bažilem 
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+ obrátkové bóje sledovány posádkami pořadatelských člunů 

+ jury soutěže ve složení zástupce pořadatele Radka Šrailová, delegát výboru sekce DZP  

   Michal Štěrba a zástupce zúčastněných oddílů Petr Bukal  
+ v průběhu závodu žádné porušení pravidel 

 

ad 5) Společenská úroveň 

+ přátelští pořadatelé, komentování průběhu závodu, rozhovory s vítězi hlavního závodu 

+ důstojné dekorování vítězů ředitelem soutěže a ostatními zástupci pořadatele.  
+ stupně vítězů, vlajka, hymna 

+velmi pěkné ceny i ceny pro medailisty rámcových závodů, moc se mně líbil zajímavý  
   nápad s tričky „Vítěz Memoriálu Jaroslava Fichtla“ 

? Nejsem si jistý, zda byli přítomni nějací zástupci sedmé velmoci. 
  

 

 

ad 6) Ostatní 

+krmící molo dostatečně dlouhé, obrátková bójka velmi vhodně umístěná, takže občerstvující 
se plavci si nemuseli zajet ani metr navíc, „krmiči“ se nenamočili a přitom svým závodníkům 
poskytli veškerý nutný servis. 
+ stánek s občerstvením = za přijatelné ceny si šlo zakoupit něco k zakousnutí nebo napití 

+ perfektní počasí jen dokreslilo jeden z nejlépe zabezpečených a nejsympatičtějších závodů 
na otevřené vodě konaných v ČR. PLZEŇÁCI, DÍKY ZA KRÁSNÉ MISTROVSTVÍ!!!!!! 


