
Spokojenost účastníků s oblastním žebříčkem v OB 20.3.2016 v Chodounech 
 

Ahoj, slíbili jsme Vám souhrn výsledků ankety o tom, jak se Vám líbil námi pořádaný první závod 

středočeského, pražského a ještědského žebříčku pro rok 2016 v orientačním běhu 20. března 2016 

v Chodounech u Roudnice nad Labem. Tady Vám tedy předkládám pojednání o Vašich názorech. 

Nejprve se chceme ale omluvit za to dlouhé zpoždění. Bohužel v klubu nemáme kapacity, které by si 

troufly psát veřejné články a já (Jindra Buk) jsem byl dosud příliš vytížen. 

Dále chceme poděkovat všem, kteří se o své dojmy podělili. Velice si toho vážíme a věříme, že nám to 

pomůže pro příště odstranit případné nedostatky. Vy si tak příště užijete o to lepší závody. 

Ankety se zúčastnilo skoro šest desítek účastníků 
Nyní už ale k samotné anketě. 

Z necelé tisícovky účastníků nám svůj názor sdělilo 57 lidí. To na to, že se ve světě orientačního běhu 

nejedná o běžnou věc, považujeme za pěkné číslo. Anketu jsme nechali stále otevřenou, takže 

chcete-li si připomenout otázky, na stránkách závodu najdete odkaz a pokud jste zatím neodpovídali, 

můžete je i vyplnit a odeslat. 

Dobré a špatné věci 
V první otázce účastníci vypisovali ideálně 3 věci, které se jim nelíbily a 3 věci, které se jim naopak 

líbily. Rozepsalo se přibližně 50 % z nich. 

Různých odpovědí zde bylo několik desítek. Proto vyberu jen ty nejčastěji se opakující. Pokud jsem 

Vaši odpověď nezmínil, neberte to prosím, jako že ji ignorujeme.  

Co se Vám líbilo? 

Nejkladnější ohlasy vzbudilo shromaždiště (zázemí/shromaždiště (16), parkoviště (5) organizace 

dopravy (2), krámky (3), občerstvení (5)). Oceňovali jste i vzdálenosti mezi parkovištěm, 

shromaždištěm, startem a cílem (12). Za toto ocenění jsme obzvlášť rádi, protože podobně jako 

většina závodníků nesnášíme cesty na start delší než samotný závod. Vždy se tedy snažíme delším 

vzdálenostem vyhnout. Líbil se Vám ale i závod samotný (trať (6), terén (4), les (3), pěkný závod (2)). 

Zde jste oceňovali především jednoduchost a příjemné zaběhání si. Mnoho z Vás si pochvalovalo i 

samotnou organizaci (7). To chápeme tak, že vše proběhlo, jak mělo, a nedošlo k žádným zásadním 

organizačním problémům.  

Mě osobně potěšily pochvaly směrem k Facebookové komunikaci a k webu závodu. V odpovědích 

byly i takové věci jako pěkná prodavačka buchet a usměvavé paní na prezentaci. Těm jsem Vaše 

pochvaly vyřídil. 

Co se Vám nelíbilo? 

Negativních věcí bylo naštěstí mnohem méně než těch pozitivních. Nejčastěji jste si stěžovali na 

počasí (teplota (5), počasí (5)). Příště se tedy pokusíme sehnat pro Vás nějaké lepší. Další 

nepříjemností pro Vás byla fronta na vyčítání (6). Bohužel jsme se ani mi nevyhnuli technickým 

problémům s počítačem a tiskem. Pravdou je, že jsme pro takovýto počet lidí měli sehnat dvě vyčítací 

jednotky. Dále jste párkrát zmínili příliš lehkou trať, podrost, málo dortů, fronty u občerstvení, 

zakázané prostory… 



Informace, parkování a shromaždiště 
Odpovědi na tato témata byly vcelku jednoznačné. Více než 90 % z Vás odpovědělo že, všechny 

informace před závodem našli bez problémů, parkování bylo bezproblémové a shromaždiště bylo 

přehledné a správně velké. 82 % bylo spokojeno s množstvím obchůdků. 9 % by uvítalo stánků více. 

Závodní prostor 
Odpovědi ohledně závodního prostoru byly trochu rozmanitější. Třem čtvrtinám vyhovoval terén, 11 

procentům nevyhovoval. Příroda se líbila jen 44 % a naopak se nelíbila 12 %. Závodní prostor jako 

celek se většině líbil. 

 

V poznámkách k otázce nejčastěji komentujete akáty a ostružiny. 

Trať, mapa a výsledky 
Osmi z deseti se trať zdála správně nastavená. Pro 14 % byla příliš snadná.  70 % z Vás nenašlo 

v mapě žádné nedostatky, 19 % jen malé nedostatky a 9 % bylo s mapou skutečně nespokojeno. 

Nejproblémovější otázkou, jak už úvodní shrnutí chyb napovědělo, byla ta o zpracování výsledků. 

Jen 49 % nás hodnotí skutečně kladně. Pro 30 % zpracování výsledků bylo jen průměrné. Pro 16 % 

bylo problémové nebo pomalé. 

 



Jet na závod znovu? 
Závěrečná otázka se ptala, zda byste na podobný závod jeli znovu. Těší nás, že tři čtvrtiny by přijelo 

rádo znovu. Jen 4 % by si závod příště raději odpustilo. Věříme, že motivací k návratu nejsou jen body 

do žebříčků, ale že Vás závod skutečně bavil. Těšíme se na Vás na příštích závodech a do té doby 

přejeme mnoho úspěchů. 

 

 


