
ODVOLÁNÍ 

Odvolávám se proti rozhodnutí JURY ze dne 29.4.2018. 

Bod 1 

12. Prostor sportovní akce 

12.2  Z hlediska přístupu účastníků sportovní akce se prostor sportovní akce člení na: 

 Závodní prostor, kde jsou postaveny závodní tratě. Do závodního prostoru je zakázán vstup všem  
  účastníkům sportovní akce, mohou do něj vstupovat pouze pořadatelé určení hlavním rozhodčím,  
  závodníci pak pouze v časovém intervalu mezi okamžikem svého startu a průchodem cílem.  
  Případné výjimky povoluje hlavní rozhodčí závodů 
 
12.3  Hranice závodního prostoru musí být jednoznačně definovány v pokynech nebo označeny 
v terénu. 
 
K článku 12.2:  Závodníci uvedení v protestu nepožádali předem HR o vyjímku k pohybu v závodním 

prostoru. 

K článku 12.3:  J. Juřeník byl seznámen předem, kde přesně se závodní prostor nachází. Přesto tuto akci 

zorganizoval a pohyboval se s dalšími jmenovanými závodníky i v části záv. prostoru.                                                                                   

Ve zdůvodnění JURY se tvrdí, že závodníci projeli záv. prostorem. Není to pravda. Fotky, které si zde 

pořídili, ukazují pohyb závodníků mimo auta a to dokonce na různých místech záv. prostoru. Na konci 

brigády se zde opět pohybovali a ne jen projížděli.  

Odkaz na fotky http://mov.rajce.idnes.cz/Palkovicke_hurky_-_lesni_brigada_25.3.2018_Milan_J./ 

Mapař této části záv. prostoru. J. Ryšavý konkrétní místa na fotkách poznal. 

Zdali závodníci získali či nezískali výhody znalosti terénu (tratě kategorií těchto závodníků tímto 

prostorem nevedly), je dle Pravidel OB irelevantní. V článku 12.2 je toto jasně definováno.                                                       

Mj. závodník nemůže předem znát, kudy povede jeho kategorie. 

Bod 2 

O bodu 2 nerozhodovala JURY, ale hlavní rozhodčí. 

3.2  Závod v pěším orientačním běhu (dále jen "závod") je závod jednotlivé vypsané kategorie. Závod 
je podmnožinou sportovní akce. 
 
Kategorie T není soutěžní kategorií (nezařazena do oblastní soutěže v OB), ale je to závod této 

vypsané kategorie. Je určena zkušenějším závodníkům, kteří se i v této kategorii musí řídit Pravidly 

OB. Nejedná se o náborovou kategorii. V této kategorii je určeno pořadí a na těchto závodech byla i 

vyhlašována. 

T. Vavřík porušil Pravidla OB článku 6.4 i článku 6.1. Novou mapu Zámrklí 1 sám kreslil a tím získal 

podstatnou výhodu proti ostatním závodníkům. Tuto kategorii poté vyhrál. 

                                                                                                             Hana Švidrnochová 

V Ostravě 5.5.2018 

 


