
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 

 
Soutěž: Český pohár v dálkovém plavání – Podzimní rožeň 

Termín: 6.9.2014 

Pořadatel : SCPAP Pardubice  

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  

7) doporučení delegáta 

 

ad1) Pořadatelské zabezpečení: 

- slabé technické zabezpečení soutěže, použití časomíry PC-Stopky pro daný rozsah 

závodů není vyhovující – při počtu závodníkú, kteří se zúčastnili závodů je zcela nezbytné 

použití elektronické časomíry s čipy,  postavená průjezdová brána z neopracovaného 

dřeva z bezpečnostního hlediska nevyhovující, ozvučení na slušné úrovni, velmi dobrý 

komentovaný průběh závodů M.Štěrbou , hlavní zázemí závodu  umístěno v bezprostřední 

blízkosti startu/cíle v restauraci u malého rybníku (1 a 3 km) a ca.100m od velkého 

rybníka (5 km) , „předběžná“startovní listina(dle přihlášek z on-line ČSPS a e-mailů), 

mapky s popisem tratí vyvěšeny-vylepeny viditelně na automobilu pořadatele, informace 

o teplotě vody a vzduchu chyběly, informace o složení jury byla vyvěšena až po 

upozornění delegáta 

- časový pořad nebyl dodržen – start na velkém rybníku (Gigant) – 5km byl zpožděn 

z ohledem na nezvyklou „vstřícnost“ pořadatele přijímat přihlášky až do poslední chvíle 

před planovaným startem a z toho vyplývající pozdní a přesto neaktuální vydání startovní 

listiny, což značně ztížilo práci vrchního rozhodčího a tím kvalitu provedené prezentace, 

další zpoždění bylo způsobené požadavkem delegáta umístit na trať v místě startu další 

bóji, která měla zabezpečovat vyšší bezpečnost při proplavání závodníků do dalších 

okruhů, bohužel pořadateli se nepodařilo tuto bóji řádně ukotvit a její využití se minulo  

účinkem. Zpoždění startů 1km a 3km na malém rybníku (Mácháč) bylo způsobeno 

problémy se zpracováním výsledků na 5km, kterému musel vzhledem k nejasnostem 

asistovat VR a dále obdobnými problémy se startovními listinami jako při závodě na 5km, 

závod na 1 km byl odstartován bez vědomí vrchního rozhodčího. 

+ vyznačení tratě velkými, dobře viditelnými bójemi 

- nebyl vytyčen cílový koridor 

- umístění cílové brány (trať na 1 a 3km), která sloužila také jako obrátková „bójka“ zcela 

nevyhovující – závodníci ji často z ohledem na hloubku obíhali a mohlo dojít i ke 

zraněním.    

+ +zajištěny pro vyhlašování ČP žactva stupně vítězů 

-- zvěřejnění výsledků nebylo prováděno průběžně, ale až se zpožděním byly výsledky 

zveřejněny na webu dálkového plavání v pondělí večer - neakceptovatelné  

 

ad2) Bezpečnost 

+ lékař přítomen po celou dobu závodů v zázemí  

      + v zásadě všechny tratě do 90 m  



      - provedena pouze presentace závodníků vrchním rozhodčím před startem 

      - přítomnost záchranářů ?  - na velkém rybníku  loďka s „obrátkovými“ rozhodčími, 

na ostrově 1 obrátkový rozhodčí a 1 záchranář ? 

        na malém okruhu bez loďky se záchranáři 

      

ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

       -- trať na 5km vedena do 90 m od břehu (v rozporu s pravidly – do 50 m), vedení trati pro 

žactvo  za ostrovem při daném bezpečnostním zabezpečení rovněž nevyhovující 

+ trať na 1 a 3km vedena v souladu s pravidly do 50 m od břehu, celá trať přehledná 

s místa startu/cíle  

+ nedocházelo k čelnému střetu závodníků  

 

ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

+ VR Michal Moravec  

+   složení jury : Petr Bukal, Jan Srb, Michal Štěrba 

+ časoměřiči a cíloví rozhodčí v cíli; problémy s vhodností časomíry viz výše 

 

 

ad 5) Společenská úroveň 

±   vyhlašování výsledků ČP v kategoriích žactva proběhlo s téměř 90 minutovým 

zpožděním, jinak na velmi dobré úrovni – kvalitní stupně vítězů, zavádění dekorovaných, 

předávání pohárů reprezentanty (L. Štěrbová a M. Kozubek) 

+ odměna pro vítěze prémie na 5km a nejpočetnější první tři oddíly 

 

ad 6) Ostatní 

- pořadatel měl v předstihu (nejpozději však 24 hodin před konáním závodů) posoudit 

vhodnost o konání závodů na velkém rybníku s ohledem na jeho pokrytí vodními 

rostlinami, což způsobilo u několika plavců nepřijemné dermatitidy, které naštěstí 

neměly dlouhého trvání  

     + zabezpečení možnosti občerstvení přímo u závodiště 

     ± pořadatelům nelze upřít snahu o uspořádání kvalitních závodů, ale bohužel projevila se 

nezkušenost tohoto týmu a přecenění vlastních sil. Snaha o uspořádání co nejvíce závodů 

(společně s finále PPP) nebyla tím správným rozhodnutím – Kvantita na úkor kvality. 

 

ad 7) Doporučení delegáta : 

Pro další ročník ČP – Superfinále – doporučuji zachovat předchozí model, kdy mladší žactvo 

plave 1km a starší žactvo 3km. 

Pořádání Podzimního rožně doporučují vrátit na osvědčenou trať na Mělicích a letošnímu 

pořadatelskému týmu doporučuji více využít svých zkušenějších oddílových kolegů (Neterda, 

Štěrba,...). 

    

 

 


