
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 
 
Soutěž:  ČP Těrlicko 
Termín:  16.8.2014 
Delegát: Petr Mihola 
 
Sledovaná kritéria: 

1) pořadatelské zabezpečení 
2) bezpečnost 
3) soutěže žactva 
4) rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 
5) společenská úroveň 

 
1) Pořadatelské zabezpečení:  
+  ozvučení  
+  info včetně mapek bylo  u  objektu VZS, včetně mapy trasy závodu, kancelář závodu, sprchy 
+  trať – tradičně velmi dobře postavená, okruhy 0,6 a 2,5 km přehlédnutelný z místa startu a cíle 
+  ukončení soutěže proplaváním v jiném prostoru, než bylo proplaváno do dalšího kola  
+  zcela ojedinělý a mimořádný počet motorových člunů (sedm) 
+  dobře vyznačený cílový a koridor 
+  rozhodčí měli při proplavaní a i v cíli přehled  
+  poučení na startu vrchním rozhodčím 
+  krmení bylo závodníkům umožněno z mola - „suchou nohou“  
+  krytý přístěnek pro krmiče přímo na mole 
+  časový harmonogram byl  dodržen , vyhlašování probíhalo průběžně,   
+  výsledky byly průběžně dodávány do kanceláře závodu 
+ výsledky průběžně vyvěšování, po „odnesení“ některým ze závodníků obratem vytištěny a 
vyvěšeny nové 
+/- klimatické podmínky, voda 21,5°C, vzduch 15 – 19°C, silné dešťové přeháňky  
- vzhledem k charakteru počasí (několik silných lijáků) tentokrát chyběl přístěnek pro odložení 

věcí přímo u vody, ne všichni s sebou vozí vlastní igelitové pytle  
  
2) Bezpečnost 
     + k dispozici záchranáři s motorovým člunem (sedm(!))  
     + vizuální kontrola nad celým prostorem závodištěm (nebylo možná při silném dešti) 
 
3) Zabezpečení soutěže žactva 
     + trať do zátoky a  podél břehu přehledná, pod kontrolou 
     + žákovské tratě zabezpečeny velmi dobře  

 
  

4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 
    + VR Michal Moravec odvedl dobrou práci 
    + dostatek   časoměřičů v cíli –  z řad pořadatelského oddílu 
    + žádné viditelné porušení pravidel  
    + dobré a rychlé  zpracování výsledků a vyvěšení v restauraci i na web  
 
5) Společenská úroveň 
 
   + bezproblémové využití zázemí v objektu VZS, připraveno jižní ovoce, ,zázemí bufetu vhodně všemi 
využito k občerstvení 
  + vyhlašování výsledků - diplomy i drobné ceny  
  + tradičně komornější účast s ohledem na teritoriální umístění soutěže a termín těsně před MČR   
  + počasí – slunce, a voda přes 18°C, déšť začal bezprostředně po skončení soutěže 
 
 
Petr Mihola 


