
ZPRÁVA DELEGÁTA O PRŮBĚHU SOUTĚŽE 
 
Typ soutěže: 
Mistrovská soutěž I. stupně - klasická trať 144 MHz a 3,5 MHz (pro kategorie D, M) 
Otevřený závod 3. stupně pro kategorie D-open a M-open 
 
Datum: 
17.-18.9.2022 
 
Místo konání: 
Lipůvka, ZŠ Lipůvka 
 
Pořadatel: 
ČAATS, z.s. Klub technických sportů ROB Brno (z pověření ČAATS a AROB ČR) 
SK RADIOSPORT z.s., Bílovice nad Svitavou 
 
Organizační výbor: 
Ředitel soutěže: Michaela Bednaříková (R1) 
Hlavní rozhodčí: Miroslav Látal (R1) 
Stavba tratí: Jakub Šrom (R3), Michaela Bednaříková (R1) 
Organizační zabezpečení: Pavel Krejčí, Ludmila Ondrouchová, Tomáš Ondrouch, Tomáš Mazouch, 
Hana Regnerová 
 
Mapa: 
Chocholuše (stav září 2022) 
 
Jury závodu: 
Jiří Pavlů (R1), Leona Soukupová (R2), Martin Šimáček (R2) 
 
Zhodnocení: 
Příjezd do centra soutěže proběhl až v sobotu, odkud se pak hromadně odjíždělo na start závodu. 
Cíl by poté v těsné blízkosti ubytování, takže závodníci odcházeli průběžně. Vše proběhlo v pořádku, 
nezjistila jsem žádné porušení pravidel. K večeři byl zajištěn dovoz pizzy, kdy někteří nedostali svou 
objednávku, ale nebyl s tím problém. 
Sobotní snídani zajišťovali sami pořadatelé, kdy velmi oceňuji veliký výběr. Na start se poté 
odcházelo postupně pěšky podle fáborků, rádia musela být včas odevzdána. Start byl posunut o 10 
minut, což bylo na můj vkus málo zdůrazněno. Cíl byl opět v blízkosti ubytování. Závod proběhl také 
v pořádku, ani zde jsem nezjistila žádné porušení pravidel. Po závodě proběhlo vyhlášení výsledků 
obou závodů a byla rozdána stipendia. 
Závody hodnotím velmi kladně, harmonogram byl ve valné většině dodržen, nebyly podané žádné 
protesty a nikdo se nezranil, vše se neslo v duchu fair-play. Směrné časy byly u obou závodů v 
kategorii M mírně pod hranicí, ale u ostatních kategorií byly dodrženy. Pokud bych brala kategorii 
M-open jako kategorii M20, nebyl u ní ani v jednom závodě dodržen počet vyhledávaných TRX. 
Jelikož ale v kategorii běželi závodníci všech kategorií a jelikož směrný čas odpovídá pravidlům, 
nepovažuji to za chybu.  
 
Barbora Matoušková, R2 
 
 



Příloha ke zprávě delegáta o průběhu soutěže: 
 

klasická trať 144 MHz 17.9.2022 

Kategorie Požadovaný 
efektivní čas 

vítěze 

Tolerance Skutečný 
efektivní čas 

vítěze 

Odchylka 
efektivního 
času vítěze 

v % 

Požadovaný 
počet TRX 

Skutečný 
počet TRX 

D 60 30% 58:15 -3% 4-5 4 

D-open 60 30% 54:40 -9% 4-5 4 

M 65 30% 45:07 -31% 5 5 

M-open 65 30% 76:16 +17% 5 4 

 
 

klasická trať 3,5 MHz 18.9.2022 

Kategorie Požadovaný 
efektivní čas 

vítěze 

Tolerance Skutečný 
efektivní čas 

vítěze 

Odchylka 
efektivního 
času vítěze 

v % 

Požadovaný 
počet TRX 

Skutečný 
počet TRX 

D 60 20% 55:39 -7% 4-5 4 

D-open 60 20% 49:25 -18% 4-5 4 

M 65 20% 49:46 -23% 5 5 

M-open 65 20% 77:41 +20% 5 4 

 


