
Zpráva delegáta

Oficiální název soutěže: 
Hrčavský Vlk 2019

Druh soutěže: 
Mistrovská soutěž I. stupně
Mezinárodní mistrovství ČR na krátké trati 144 MHz
Národní žebříček – klasická trať v pásmu 3,5 MHz a sprint 3,5 MHz (Mistrovství Slovenska ve sprintu)

Datum a místo konání: 
26. - 28. 4. 2019, Písek u Jablunkova
Centrum soutěže -  Beskydská Oáza

Pořadatel: 
Hrčavský Vlk z.s. z pověření Asociace ROB ČR a Slovenského zväzu rádioamatérov 

Organizační výbor: 
Ředitel soutěže: Jozef Král
Hlavní rozhodčí: Roman Hrazdil, R1
Stavitel trati: Jozef Král

Delegát: Marcela Šrůtová, R1
Jury soutěže: Jiří Mareček (R1),. Karel Fučík (R1), Jozef Šimeček (MT-SVK)

Stručné zhodnocení soutěže:
Soutěž proběhla bez organizačních a technických problémů. V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest. 
Časový harmonogram byl dodržen. Veškeré informace byly předem zveřejněny na webu soutěže 
(všeobecné pokyny, pokyny k jednotlivým závodům, startovní listiny) a vyvěšeny na nástěnce v centru akce.

Startovní listiny byly nalosovány a zveřejněny předem pro všechny tři závody – po prezenci výprav se již 
startovní časy neměnily. 

Z pohledu Pravidel několik drobných bodů:

 Startovní čísla – pořadatel nepřipravil -  Čl.28.1 Na soutěžích I. stupně jsou startovní čísla 
povinná. Čl.4.4. Obsluha vysílačů zaznamenává  průběhy závodníků s přesností na 5 min, na všech 
kontrolách které vyhledávají závodníci kat. MD12-14 musí být obsluha. 
Doporučení: v takto náročném terénu s nebezpečnými prostory jsou určitě startovní čísla a záznam 
průchodu závodníků vhodné (zejména v dětských kategoriích).

 Výsledné časy:  V řadě kategorií došlo k překročení směrných časů zejména v nedělním závodě na 
klasické trati (v některých kategoriích až o desítky procent – viz str. 2). Délky tratí u všech dětských 
kategorií byly ale dodrženy (viz tabulka pořadatele v protokolu soutěže). 
Soutěž probíhala v náročném horském terénu kde je velmi těžké postavit tratě pro všechny kategorie
tak, aby byly splněny všechny podmínky Pravidel ROB. 

 Obsluhy na vysílačích – zejména při sprintu přítomnost obsluhy necelý metr od stojanu naváděla 
závodníky a snížila se tím náročnost dohledávky vysílače/stojanu (ve svítivé bundě nebo spacáku).
Doporučení: důsledné poučení obsluh k používání vhodného oblečení, celty nebo jiného maskování 
tak, aby osoba nebyla z dálky viditelná (možnost zapůjčení celt od AROB),

Vybavení na startu:  pořadatel trochu podcenil počasí a zejména při nedělním dešti chyběly na startu 
stany/přístřešky pro závodníky – částečně řešeno operativně plachtami (přijímače byly chráněny 
dostatečně). Doporučení: pokud nemá pořadatel své vybavení, tak si může zajistit zápůjčku od AROB.

Celkově hodnotím závody jako velmi povedené. I přes vzdálenou lokalitu byla účast na akci poměrně 
vysoká (119 CZE, 19 SVK), spojení 3 různých závodů během víkendu považuji za vhodné. Pořadatel zajistil 
dostatečnou kapacitu ubytování různého typu s možností stravování nezávislém na bydlení. Cílová aréna 
řešena přehledně, v centru soutěže byla možnost využít prostory chaty i pro neubytované závodníky. 
Vyhlášení výsledků proběhlo za účasti místních zastupitelů, vítězové obdrželi diplomy, medaile a drobné 
ceny.

V Praze, 5. 5. 2019
Marcela Šrůtová, R1, delegát



Tabulka s vybranými kategoriemi, kde došlo k nejvýraznějším překročením směrných časů:

Sobota – krátká trať 2m 
(efektivní čas 25-30 min, +- 20%, +10% na 2m)

D16 25/32 min 55 min skutečnost
D20 30/39 min 52 min
D35 25/32 min 47 min
D60 25/32 min 44 min
M40 30/39 min 52 min
M50 30/39 min 49 min

Sobota – sprint
(efektivní čas 15 min, + 20%)

D60 15/18 min 27 min skutečnost
M60 15/18 min 25 min

Neděle – klasická trať 80m
(efektivní čas 55-60 min, + 20%)

D16 55/66 min 111 min skutečnost
D35 55/66 min 97 min
D50 55/66 min 98 min
D60 55/66 min 93 min
M16 60/72 min 88 min
M20 65/78 min 95 min
M40 60/72 min 107 min
M60 60/72 min 91 min

(kat. D19 a M70 nepočítány – startoval pouze 1 závodník)


