
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 

 
Soutěž:  ČP  Pastviny 

Termín:  30.8.2014 

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:  
-  stále chybějící o zvučení, mocný hlas VR i p.Dostála někdy nestačil ,tak se naběhali do 
kopce a zpět, a že to při nízkém stavu vody bylo letos daleko…  

+ info bylo  u  restaurace , včetně mapy trasy závodu,kancelář závodu 

+ trať -  velmi dobře postavená /bezpečnost/ ,přehledná boje viditelné ze startu/1-3km/, 

 na 5+10 jedna boje z mostu  

+ cíl dohmat na cílovou desku výborně upraveno výškově  
+ dobře umístěný  cílový /a proplavávající/koridor,po dohodě i pro tratě 5+10km, 
Dodatečně upraven –označen začátek koridoru  kyblíkem –příště něco barevného, 
+ rozhodčí měli při proplavaní a i v cíli přehled ,  rovněž spojení s obrátkami dobré 

/mobily/ 

+ poučení na startu vrchním rozhodčím. 

+krmení bylo závodníkům umožněno z mola šlapadel-„suchou nohou“  

+časový harmonogram byl  dodržen ,  vyhlašování    probíhalo průběžně,   

+ výsledky byly průběžně dodávány do kanceláře závodu, 

 

 

 

ad2) Bezpečnost 
+k dispozici záchranáři s motorovým člunem /2x/ ! plus dostatek šlapadel 

            + kontrola nad celým prostorem závodištěm 

trať závodu vedena  vzhledem opět  k  nízkému stavu vody  blízko  obou břehů a vždy 

byl velmi dobře dosažitelný břeh 

 

ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

     trať do zátoky a  podél břehu přehledná,vzhledem k malé vodě bylo možno dojít a  
sledovat i  dění v zátoce a mít žáky /rodiče,trenéři/ pod kontrolou 

+ žákovské tratě zabezpečeny velmi dobře  
 

  

 

ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 
+ VR odvedli dobrou práci, jedno neobeplavání vyřešeno s delegátem  /mimo soutěž/ 
dostatek   časoměřičů v cíli –  z řad pořadatelského oddílu 

+ žádné viditelné porušení pravidel  
+ dobré a rychlé  zpracování výsledků a vyvěšení v restauraci i na web/ R.Paclt/  



 

ad 5) Společenská úroveň 

bezproblémové využití zázemí v restauraci , připraven čaj +koláč ,zázemí restaurace 

vhodně všemi využito k občerstvení 
+vyhlašování výsledků -diplomy i drobné ceny /sic bez ozvučení/ oproti loňsku  zlepšení- 
stupně vítězů 

Velmi slušná účast na počasí ,jaké letos v srpnu bylo ,přes 100 účastníků. /I žactvo ačkoliv 
to by mělo být letos vyhlášeno až na Rožni/ 
+ počasí ,které nám pořadatelé připravili –slunko a voda přes18 C 

 
Tobi 


