
Zpráva delegáta výboru sekce DZP o soutěži v dálkovém plavání 

 
Soutěž:  MČR Račice 

Termín:  22.- 23.08.2015 

Delegát:  Michal Štěrba 

 

Sledovaná kritéria: 
1) pořadatelské zabezpečení 
2) bezpečnost 
3) zabezpečení soutěže žactva 

4) rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 

5) společenská úroveň 

6) ostatní 

 

ad1) Pořadatelské zabezpečení: 
+ na špičkové úrovni! Po všech stránkách – podrobnosti viz níže. 
+ ideální zázemí veslařského kanálu: přehledná trať, diváci mohli sledovat celý závod  
   z bezprostřední blízkosti, věž rozhodčích s nadstandardním zázemím pro kancelář  
   závodu, dopingovou kontrolu, atd., parkovací, ubytovací, stravovací kapacity na úrovni. 

+ prezentace, popis plavců, informace o časovém programu bez jakýchkoliv připomínek 

+ čipy, průjezdová brána s dotykovou deskou, ozvučení, mikrofon , atd., atd.  

+ rychle zpracované a zveřejněné výsledky na informační tabuli 
+ mnoho dalších potřebných informací vyvěšeno na informační tabuli 
+ velké, dobře viditelné žluté bóje  

+ dostatečně velké občerstvovací molo na obrátce po 2,5 km. Občerstvující závodníci si  
   nemuseli zaplavat ani metr!  

+ možnost občerstvovat z menšího mola i na druhé straně kanálu. 

+ přesné dodržení časového programu 

+ výsledky soutěže zveřejněny na webu DP bezprostředně po skončení soutěže 

 

ad2) Bezpečnost 
      + záchranáři na motorovém člunu  

+ motorový člun pro rozhodčí, v případě potřeby použitelný k zajištění bezpečnosti  
      +celá trať vedena maximálně desítky metrů od břebu 

  

ad3) Zabezpečení soutěže žactva 

+ trať vedena dle pravidel podél břehu 

+ možnost sledovat celý průběh závodu z bezprostřední blízkosti   
 

ad4) Rozhodčí a dohled nad dodržováním pravidel 
+ Luboš Imryšek 

+ zkušení rozhodčí, včetně obrátkových 

+ rozhodčí na trati (na motorovém člunu). Super! 
+ jury soutěže ve složení zástupce pořadatele Petr Hubal, delegát výboru sekce DZP  

   Michal Štěrba a zástupce zúčastněných oddílů Martin Procházka  

+ před startem individuální kontrola závodníků a v případě plavců na 20 km i jejich  
  doprovodníků vrchním rozhodčím v koridoru pro vstup do vyhrazeného prostoru 

+ v průběhu závodu žádné vážné porušení pravidel 
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ad 5) Společenská úroveň 

+ jako vždy nesmírně ochotní pořadatelé z Bohemians Praha 

+ dekorování vítězů čelnými svazovými činovníky včetně předsedy ČSPS 

+ stupně vítězů, vlajka, česká hymna na zahájení  
+ ceny pro medailisty rámcových závodů 

+ profesionální komentování obou závodních dnů Janem Srbem 

 

ad 6) Ostatní 

-některým dříve narozeným trenérům prý při vyhlašování vítězů chyběly vloni přítomné 
mažoretky   


