
ZPRÁVA DELEGÁTA
Oficiální název soutěže
Krušnohorský šotek 2019

Druh soutěže
 Mistrovství ČR na krátké trati v pásmu 80 m (sobota)
 Mistrovství ČR ve sprintu (sobota)
 Soutěž Národního žebříčku v pásmu 2 m (neděle)

Datum a místo konání
24. - 26. 5. 2019 Františkovy Lázně

Pořadatel
Radioelektronika Cheb z.s

Organizační výbor
 Ředitel soutěže : Miroslav Vlach st. R1
 Hlavní rozhodčí : Miroslav Vlach ml. R1 (sobota), Jiří Vlach R1 (neděle)
 Stavitel tratí : Miroslav Vlach st., Vlasta Vlachová R1
 Delegát : Pavla Šrůtová R1
 Jury soutěže : Lenka Čadová R2, Petr Hrouda R2, Michal Skrbek R1

Stručné zhodnocení soutěže
V průběhu soutěže nebyl podán žádný protest. Všechny informace byly dostupné na webových 
stránkách soutěže a v centru soutěže na nástěnce. Došlo k jednomu zranění (podvrknutý kotník).

Časový harmonogram soutěže nebyl dodržen v následujících bodech:

 v pátek večer začal v centru soutěže trénink o cca půl hodiny později než bylo avizováno
 z důvodu chybné trasy autobusu byl v nedělním závodu posunut start o 10 minut
 vyhlášení výsledků v neděli bylo posunuto o 1 hodinu

Soutěž se potýkala s několika dalšími drobnými organizační problémy:

 autobus vezoucí závodníky na start MČR na krátké trati vysadil závodníky na špatném místě 
a odjel – situace byla vyřešena díky telefonátu chebského závodníka řediteli soutěže, 
závodníci následně stihli dojít na místo startu v pořádku dříve jak 30 min. před svým startem

 při závodu MČR na krátké trati vysílala kontrola č. 4 výrazně slaběji než zbytek kontrol, 
vzhledem k její poloze na kraji mapy to ovšem závod neovlivnilo a nebyl podán žádný protest

 na pokynech vyvěšených v centru soutěže nebyly uvedeny frekvence pro závod v pásmu 2m
 autobus vezoucí závodníky na start závodu v pásmu 2m zabloudil a projel kolem cíle, čímž 

byla porušena zásada utajování – ředitel soutěže proto rozhodl před startem 00 o vyvěšení 
mapy prostoru se zákresem startu a cíle, aby všichni závodníci měli rovné podmínky

V soutěži došlo k hrubému porušení směrných časů na MČR v krátké trati 80m i v závodě NŽ 
v pásmu 2m, u některých kategorií i o více než 100%!!! (Podrobnosti viz přiložené tabulky.)

MČR ve sprintu bylo naopak velmi dobře zorganizované, včetně volby městského parku jako 
soutěžního prostoru a závod byl ukázkovým příkladem dobře uspořádané soutěže.



Tabulka č. 1 - porušení směrných časů na MČR KT 80m

Mistrovství ČR na krátké trati v pásmu 80 m (sobota)
Kategorie Efektivní časy 

vítězů dle Pravidel 
ROB (minuty)

Povolené 
překročení 20% 
(minuty)

Reálné časy 
vítězů v soutěži 
(minuty)

Reálné překročení 
(dle pravidel 
povoleno 20%)

D16 25 30 55 120%
D19 25 30 74 196%
D20 30 36 59 96%
D35 25 30 57 128%
D50 25 30 53 112%
D60 25 30 55 120%
M16 30 36 45 50%
M19 30 36 46 50%
M20 35 42 46 30%
M40 30 36 60 100%
M50 30 36 47 56%
M60 30 36 67 123%
M70 30 36 76 153%

Tabulka č. 2 - porušení směrných časů na NŽ kl. 2m

Soutěž Národního žebříčku v pásmu 2 m (neděle)
Kategorie Efektivní časy 

vítězů dle Pravidel 
ROB (minuty)

Povolené 
překročení 30% 
(minuty)

Reálné časy 
vítězů v soutěži 
(minuty)

Reálné překročení 
(dle pravidel 
povoleno 30%)

D16 55 71 92 67%
D19 55 71 112 103%
D20 60 78 107 78%
D35 55 71 87 58%
D50 55 71 91 65%
D60 55 71 103 90%
M40 60 78 98 63%
M50 60 78 83 38%
M60 60 78 90 50%
M70 60 78 126 110%

Soutěž celkově hodnotím jako náročnou, nicméně velmi povedenou. Pořadatel zajistil na startu i cíli 
závodů pro závodníky dobré podmínky (stany, teplý nápoj při dešti, šťáva na sprintu, v cíli tatranka), 
tratě byly z velké části delší než dle pravidel, nicméně kvalitně postaveny (zajímavé umístění kontrol, 
možnost volby pořadí) a v zajímavém terénu.

V Praze 10.6.2019

Pavla Šrůtová, R1, delegát
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