
Zpráva delegáta AROB 

MČR v ROB noční závod (NZ) a dlouhá trať (DT) 

Řásná, 09.-10.04.2016 

 

A. Celkové zhodnocení soutěže: 

Pořadatel soutěže uspořádal soutěž na vysoké organizační i sportovní úrovni. Soutěž 

proběhla dle zveřejněného časového harmonogramu, nedělní společné vyhlášení za oba 

závody bylo dokonce uspíšeno. 

 

B. Zhodnocení soutěže z pohledu pravidel: 

Pořadatel soutěže dodržel většinu podstatných ustanovení pravidel. Ustanovení pravidel, 

která dodržena nebyla, neovlivnila regulérnost ani hladký průběh celé soutěže, naopak 

například nedodržení efektivních časů vítězů v NZ u všech kategorií s výjimkou kategorie 

M20 lze považovat spíše za přínos ve smyslu sportovní kvality tohoto závodu. Z pohledu 

relevantních článků pravidel je hodnocení následující: 

 Článek 4: Předepsané úkoly činovníků a pořadatelů a předepsané kvalifikační třídy rozhodčího byly 

dodrženy. 

 Článek 5 : Propozice byly zveřejněny v předepsané lhůtě a odpovídajícím způsobem a obsahovaly všechny 

předepsané informace s výjimkou jmen stavitelů tratí. Stavitel tratí je dle ustanovení bodu 2.8. pravidel vedle 

ředitele soutěže a hlavního rozhodčího rovněž činovníkem soutěže. 

 Článek 7: Pokyny byly účastníkům soutěže poskytnuty v předepsaných lhůtách a obsahovaly všechny 

předepsané informace s výjimkou složení jury závodu pro oba konané závody.  

 Článek 8: Pořadatel zajistil utajování dle pravidel. 

 Článek 9: Oba závody byly ukončeny podle bodu 9.1. pravidel. Body 9.2. až 9.5. nebyly použity. 

 Článek 10: Nebyly podány, a tedy ani projednány, žádné protesty. Oba závody byly schváleny hlavním 

rozhodčím dle pravidel. 

 Článek 11: Jury závodu nebyla ředitelem navržena delegátovi ke schválení ani pro jeden závod. Vzhledem 

k průběhu soutěže však nebylo plnění úkolů jury závodu podle bodů 10.1. a 10.3. pravidel třeba. 

 Článek 12: Trénink byl uspořádán dle pravidel. 

 Článek 14: Pro oba závody byl zvolen intervalový start. Předepsaná pravidla pro start závodníků téže 

kategorie byla v obou závodech dodržena. 

 Článek 16: V závodním prostoru při nedělním závodě na DT probíhal současně nominační závod rakouské 

reprezentace v OB. Pořadatel soutěže však o této skutečnosti včas a opakovaně informoval účastníky 

soutěže a nikdo ze závodníků po doběhu na ovlivnění svého výkonu neupozornil, regulérnost závodu tím 

proto dotčena nebyla. 

 Článek 17: Pro stavitele závazné efektivní časy vítězů byly v rámci pravidly stanovených tolerancí dodrženy 

při NZ pouze u kategorie M20, na DT pak u všech kategorií s výjimkou kategorií D19, D50 a D60. Převýšení 

bylo pro všechny kategorie v obou závodech do pravidly doporučených 6%, předepsané vzdálenosti pro 

kontroly mezi sebou a od startu byly v obou závodech dodrženy. Při závodě na DT byla zřízena povinná 

předávka přijímačů, všechny povinnosti pořadatele soutěže vyplývající z ustanovení bodu 17.4. byly 

dodrženy. 

 Článek 18: Pořadatel soutěže zajistil pro oba závody závodníkům mapu, která splňovala podmínky týkající se 

stáří, aktuálnosti i měřítka. Závodníci obdrželi pro oba závody mapu ve lhůtě předepsané pro daný závod 

pravidly a všechna značení provedená ve vzorové mapě byla v souladu s pravidly. 

 Článek 19: Povinnosti dané pořadateli soutěže ustanoveními o technických zařízeních byly dodrženy, včetně 

zajištění odposlechu. 

 Článek 20: Použité značkovací zařízení i jeho umístění odpovídalo v obou závodech pravidlům. Pro NZ 

použil pořadatel soutěže navíc i reflexní odrazky. 

 Článek 22: Značení koridorů bylo v souladu s pravidly. Konce startovních koridorů byly zřetelně označeny, o 

značení cílového koridoru byli účastníci informováni v pokynech. 

 Článek 23: Organizace startu byla popsána v pokynech, závodníci měli možnost být v prostoru startu 

v pravidly předepsané lhůtě, stejně jako obdrželi v předepsané lhůtě odevzdané přijímače. Byl dodržen 



pravidly stanovený minimální startovní interval v rámci kategorie a byla dodržena ustanovení bodu 23.3. pro 

denní a noční závody. 

 Článek 24: Organizace cíle byla popsána v pokynech, oba cílové prostory byly zorganizovány přehledně a 

byla dodržena ustanovení o cílové čáře a cílovém transparentu. 

 Článek 25: Limit byl stanoven v obou závodech v souladu s doporučením pravidel, resp. mírně nad hodnotou 

dvojnásobku efektivního času vítěze kategorie M20 dle pravidel. 

 Článek 26: Žádný závodník nebyl diskvalifikován ani vyloučen ze soutěže. 

 Článek 27: Průběžné výsledky byly zveřejňovány formou „špagátostroje“ po oba dny v centru soutěže, 

bezprostředně u vyčítání. Předběžné výsledkové listiny byly zveřejněny rovněž v centru soutěže v souladu 

s pravidly. Výsledková listina s protokolem byly v souladu s pravidly zveřejněny v pravidly předepsané lhůtě. 

 Článek 28: Pořadatel soutěže nepřidělil závodníkům startovní čísla podle ustanovení posledního odstavce 

bodu 28.1. pravidel, které startovní čísla na soutěžích 1. stupně předepisuje jako povinná. 

 

C. Zhodnocení organizace soutěže z pohledu účastníků: 

 Pořadatel soutěže nezajišťoval ubytování ani stravu, ale poskytl závodníkům dostatečné 

informace pro zajištění obojího přímo v centru soutěže. Informace byly včas k dispozici už před 

soutěží na webu závodu, v centru soutěže pak byly viditelně umístěny v bezprostřední blízkosti 

závodní kanceláře, kde proběhla prezentace, vyčítání po doběhu obou závodů i zveřejňování 

průběžných výsledků. 

 Pořadatel soutěže zvolil pro cestu závodníků do prostoru start pěší formu pro oba závody. 

Informace/značení k cestě byly dostačující a včas k dispozici. 

 Pořadatel závodu zajistil pro závodníky v prostoru startu zázemí odpovídající panujícímu 

chladnému a mírně deštivému počasí i dostatek prostoru pro rozcvičování. 

 Pořadatel soutěže stanovil odevzdání přijímačů v prostoru startu na samostatné pro NZ, pro 

závod na DT potom oba přijímače závodníci odevzdávali v závodní kanceláři do připravených 

přepravek a označovali je připravenými samolepkami s vlastním jménem a kategorií. Přepravu 

přijímačů na start a předávku zajišťoval pořadatel soutěže, přičemž přijímače pro pásmo 144 MHz 

byli závodníci instruováni odevzdat v nesmontované formě (tj. bez prvků) s tím, že je pořadatelé 

smontují přímo na předávce. Někteří závodníci však po doběhu informovali, že neměli prvky 

dostatečně utažené a došlo dokonce i ke ztrátě. 

 Pořadatel soutěže umístil cílové prostory do bezprostřední blízkosti, resp. přímo do centra 

soutěže, závodníci proto měli ihned k dispozici teplé a suché zázemí. 

 Více závodníků po doběhu NZ informovalo o „dolaďování se“ vysílačů a o slabé či dokonce 

neslyšitelné kontrole č. 3 v první relaci. Během závodu na DT někteří závodníci zaregistrovali 

krátký cca 3 s výpadek vysílače kontroly č. 3 v pásmu 3,5 MHz, který byl později pořadatelem 

potvrzen jako rychlá výměna vysílače za záložní. Také po tomto závodě někteří informovali o 

„dolaďování se“ vysílačů v pásmu 3,5 MHz. 

 Z pohledu stavby tratí měli někteří závodníci po doběhu závodu na DT výhrady k protiběhu u 

kontroly č. 1 v pásmu 3,5 MHz a k s tím souvisejícímu ideálnímu postupu na kontrolu č. 2 po 

asfaltu pro kategorie vynechávající kontrolu č. 3 (M19, M40, D60), a dále k umístění kontroly č. 4 

v pásmu 144 MHz v samotném okraji mapy. 

 Někteří závodníci se nedozvěděli včas o předsunutí vyhlášení výsledků o 15 minut a přišli proto již 

po jeho oficiálním zahájení. 

 

D. Doporučení delegáta Radě AROB: 

1. Poděkovat pořadateli soutěže za hladké uspořádání soutěže na vysoké úrovni po 

organizační i sportovní stránce. 

2. Vydat doporučení pro pořadatele všech závodů, aby organizovali odevzdání přijímačů 

závodníky na start nebo předávku tak, aby si za stav smontování všech součástí 

přijímače odpovídal sám závodník. 



3. Zvážit na základě obsahu výše uvedených bodů zhodnocení soutěže úpravu pravidel ve 

věci: 

 jury závodu – posunout jury na úroveň běžnou v jiných sportech, tj. jury bude 

prvoinstančně rozhodovat o protestech a schvalovat závod (není zcela logické, aby o 

protestech rozhodoval hlavní rozhodčí, který je činovníkem a tudíž jedním 

z pořadatelů, a aby byla jury ve většině případů pouze bezprizorní a nadbytečnou 

formalitou na papíře); 

 efektivních časů vítězů – přejít na efektivní délky používané mezinárodními pravidly 

nebo o ně tabulku 2 v pravidlech alespoň doplnit jako alternativní závazné kritérium i 

pro kategorie, u kterých se nyní používá výhradně efektivní čas vítěze založený na 

průměru prvních nejvýše tří závodníků s plným počtem kontrol (v některých 

disciplínách a/nebo kategoriích s nízkou účastí a/nebo rozdílnou kvalitou závodníků 

ve startovním poli není v silách stavitele dostatečně odhadnout možnosti prvních tří 

závodníků a je nežádoucí, aby kvalita tratí hlavních kategorií trpěla v rámci jejich 

stavby kvůli horním hranicím kritérií v pravidlech), případně přejít na efektivní čas 

vítěze určený pouze jako čas prvního závodníka (ten je lépe odhadnutelný, ale hrozí 

naopak riziko neúměrně dlouhých tratí kvůli stavbě pro kategorii M20 – nicméně je 

určitě z pohledu sportovní úrovně nežádoucí, aby byl vítězný čas hlavní ženské 

kategorie D20 v závodě na DT pod 80 minut, to absolutně neodpovídá charakteru 

disciplíny); 

 startovních čísel – zrušit plošnou povinnost pořadatele použít startovní čísla na 

soutěžích 1. stupně a omezit tuto povinnost na tomto druhu soutěží pouze na 

kategorie do DM14 (případně DM16) včetně a na závody štafet (tedy na případy, kdy 

je nejvíce třeba mít v reálném čase přehled o pohybu jednotlivých závodníků a ne 

pouze o jejich celkovém počtu); 

 stavby tratí – doplnit pravidla o základní principy stavby kontrol tratí, např. dle 

ustanovení P3.3. mezinárodních pravidel (ostré úhly, viditelnost kontroly). 

 

Turnov, 22.04.2016 

 

 
Jakub Oma 

delegát MČR NZ+DT 


