
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 
 
Soutěž:         O pohár Lídy Jelínkové  
Termín:         30.5.2015 
Delegát:        Petr Mihola  

(po dohodě s původně stanoveným delegátem Tomášem Kocánkem) 
 

Sledovaná kritéria: 

1) úvod 
2) bezpečnost 
3) soutěž žactva 
4) rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 
5) společenská úroveň 
6) ostatní 
 
ad1) 
Poměrně málo startujících na zahajovacím závodě sezóny. Velmi dobré je zázemí kempu a 
zázemí pro pořadatele. Nechyběla možnost občerstvení a sociálního zařízení v těsné 
blízkosti. Trať na 5 km vedená po celém rybníku, dle pravidel FINA. Dobře viditelné bojky. 
Trať na 3 km viz níže (ad3.). Výborně hodnotím profesionální přístup a chování pořadatelů. 
Vždy bez potíží byli schopni vyhovět požadavkům závodníků. Oddíl SCPAP obměnil při 
tomto závodě některé tradiční pořadatelské opory, p. Hámorského místo p. Neterdy u PC, p. 
Ruckého místo p. Dastlíka u vyměřování trati. Chybělo původně avizované čipové měření. 
Pořadatelé si pro PHP vyrobili novou a větší cílovou bránu. Pro daný počet plavců zcela 
dostačovala. Okruh měl mít 1,5 km, ale měl 1,67 km, měnil se tedy i počet kol. Deklarovaný 
limit 3:40 hod na 10,5 km se tak ani nemohl změřit. Vzhledem k průběhu závodu to ale 
nemělo na nic vliv. Při vyšším počtu plavců by to mohl být problém. Trať byla jen mírně delší, 
rozhodně do 5% deklarované délky.   
Před závodem byly na webu průběžně podávány zprávy o teplotě vody. Mohlo se vzkázat 
něco i o změně délky okruhu a o tom, že nebude měřeno čipovou technologií.    
 
ad2) 
Sportovní prohlídky nechtěli u našeho oddílu pořadatelé vidět. Pamatovali si, že to máme 
zvládnuté. Nevím, jak to bylo u jiných výprav. Lékař byl k dispozici po celou dobu závodu. 
Celý závod byl zajištěn záchranáři na motorovém člunu, vzhledem k počtu startujících bylo 
toto dle mého názoru dostatečné. Mírně negativně na mě působilo to, že některé bóje 
vzdálenější od břehu nebyly zajištěny loďkami, obrátkový rozhodčí nechyběl ńikde. 
 
ad3)  
Soutěž žactva vedena na jiném okruhu. Průběh bez jakýkoli komplikací.  Bohužel minimální 
počet startujících žáků (počet startujících koreluje vždy s počasím a teplotou vody).       
 
ad4)  
Vrchní rozhodčí Michal Štěrba, na informační tabuli vystaveny informace o VR i jury. . 
Pravidla hlídána z místa startu a u bójí. Nedošlo k porušení pravidel či problému (vzhledem k 
nejzkušenějším pořadatelům v rámci ČP V DP). VR se přišel osobně přesvědčit, jak náš 
oddíl „resuscituje“ podchlazeného plavce. Jeho výkon byl vysoce nadprůměrný.  
 
ad 5)  
 
Opět velmi dobře zvládnuté, včetně stupňů vítězů, před rokem ještě chyběly. 
 
 
 
 



ad 6) 
 
Možnost parkovat automobily v malé blízkosti od startu. Díky velmi malému počtu závodníků 

proběhly závody v téměř rodinné atmosféře. Výsledková listina vystavená na stránkách 

v obvyklém časovém odstupu po závodě. Sice bez bodových zisků, příště to jistě bude i 
s těmi body. Velmi brzy byl naopak vystavený článek od Tomáše Neterdy. 

Oddíl SCPAP napravil hodně rozpačitý dojem ze své poslední akce v 9/2014.     

Brno, 6.6.2015 


