
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 

 
Soutěž: Český pohár v dálkovém plavání – O pohár města Hlučína a MČR žactva 

Termín: 19.-20.7.2014 

Pořadatel : Slezan Opava  

Delegát: Petr Bukal 

 

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: 

+ velmi dobré technické zabezpečení soutěže, technické vybavení na úrovni – 

elektronická časomíra ChampionChip, dotyková deska(pro závod MČR žactva,čipy,  

postavená průjezdová brána, kvalitní ozvučení, komentovaný průběh závodů, hlavní 

zázemí závodu  umístěno v bezprostřední blízkosti startu/cíle vč. tabule s výsledky, 

mapkami a potřebnými informacemi  

+ časový pořad dodržen 

+ vyznačení tratě velkými, dobře viditelnými bójemi 

+ vytyčen cílový koridor   

+ zajištěny pro vyhlašování stupně vítězů 

+ výsledky byly vyhlašovány v souladu s rozpisem  

 

ad2) Bezpečnost 

- lékařka(k dispozici jen pro tratě 1 a 3km – sobota a MČR žactva – neděle, tratě 5km a 

10km nemohla zabezpečit neboť byla sama závodnicí) 

      + v zásadě všechny tratě do 100m (max.200m při závodě dorostu a dospělých na 5 a 

10km) od břehu  

      + provedena kontrola a presentace závodníků vrchním rozhodčím před startem 

      -  vzhledem k velmi pěknému počasí a množství veřejnosti koupající se v Hlučínské 

štěrkovně nepodařilo se přes snahu pořadatelů zabránit střetu závodníků s koupající se 

veřejností především při sobotních závodech, v neděli díky větší aktivitě pořadatelů na 

loďkách/člunech se to podařilo z větší části eliminovat především při závodech MČR žactva 

     - pro závod na okruhu pro 5 a 10 km dospělých a dorostu by bylo rovněž záhodno pro větší  

       bezpečnost závodníků použití více člunů s kvalifikovanými záchranáři – jeden motorový 

člun pořadatelů a loďky s rozhodčími na bójkách není ideálně vyhovující stav 

      

ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

++ trať vedena dle pravidel podél břehu a z 100% viditelná z prostoru startu/cíle 

±  nedocházelo k čelnému střetu závodníků, ale k drobným kolizím s veřejností  

-  bezpečnost – viz výše – pro pořádání MČR(nejen MČR) by bylo záhodno použít pro 

zabezpečení průchodnosti trati větším počtem člunů/loděk s odpovídajícími posádkami   

 

ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

+ VR Petr Wolf  

   složení jury : Petr Bukal, Petr Wolf, Michal Mrůzek 



+  časoměřiči v cíli –kontrola  jak čipy,  tak kontrola vizuelní  

+ obrátkoví  rozhodčí na člunu   

 

 

ad 5) Společenská úroveň 

+   prezentace  a vyhlašování na velmi dobré úrovni 

-  neúčast závodníků při vyhlašování výsledků závodů lze pochopit snad jen u závodů 

v rámci ČP u závodníků z opačných konců České republiky, ale neúčast na vyhlášení 

výsledků MČR mladších žákyň na 3km (Z. Zdražilová – STOs) lze hodnotit jako zcela 

neakceptovatelnou 

  

 

ad 6) Ostatní 

     + přes nedostatky v zajištění bezpečnosti nelze než pořadatelům v čele s Petrem Wolfem 

poděkovat za uspořádání závodů na Hlučínské štěrkovně 

     + zabezpečení možnosti občerstvení kvalitními grilovanými produkty přímo u závodiště ☺    

 

 


