
Protokol o závodě
Druh závodu: Mistrovství ČR v MTBO Družstev 2019 (Memoriál Tomáše Sikory)

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů

Technické provedení: TJ TESLA BRNO – Klub orientačních sportů

Datum závodů: Neděle 13. října 2019

Centrum závodu: Chatová osada Chaty ZVŮLE u Kunžaku, GPS: 49°5'42.28"N 15°13'58.19"E

Kategorie: MWMWM, MWMWM100, MWMWM200, Open

Ředitel závodu: Martin Štěpánek

Hlavní rozhodčí: Zbyněk Pospíšek

Stavitel tratí: Martin Ševčík

Jury: Jan Urban (SBK), Robert Urbaník (VLI) a Miroslav Kalina (SPC)

Počasí: závod proběhl za příznivých klimatických podmínek, jasno, teplota 21° C

Protesty:

Po závodě byl podán protest klubem GIG proti předběžným výsledkům kategorie MWMWM100.
Hlavní rozhodčí závodu rozhodl po přezkoumání soupisek dvou družstev klubu GIG o jejich vyřazení
za soutěže a jejich postavení „mimo soutěž“.

Důvodem tohoto rozhodnutí byly skutečnost, že členové uvedených družstev nesplňovali podmínku
uvedenou v bodě 6.10 o příslušnosti členů družstva do jedné oblasti dle adresáře ČSOS.

V družstvu GIG 1 startoval Daniel Břeň – SKL 0100  a družstvu GIG 2 Tereza Kadlecová – VEY 0650.

Proti tomu rozhodnutí hlavního rozhodčího byl klubem GIG podán protest v řádné lhůtě pro prodání
protestu.

Byla svolána JURY závodu, která podaný protest posoudila a rozhodla o jeho zamítnutí. V oficiálních
výsledcích jsou družstva GIG1 a GIG2 uvedena mimo soutěž.

Po vydání oficiálních výsledků byl podán další protest klubem GIG doručený e-mailem dne
14.10.2019 na adresu hlavního rozhodčího. vtom znění:

Ahoj,

podle članku 25.2. platnych pravidel MTBO podavam protest proti oficialnim vysledkum zavodu
Mistrovstvi CR v MTBO druzstev

https://oris.orientacnisporty.cz/files/5133_026448b3dd5a718c155b11f3fb646669.pdf

Ve vysledcich jsem bohuzel nenasel zapis o rozhodovani jury ve veci naseho protestu na miste, ktery
by mel byt soucasti oficialnich vysledku (čl 25.5. Pravidel MTBO)

Zduvodneni protestu proti oficialnim vysledkum a argumentaci naleznete v prilozenem souboru.
Vsechny tyto argumenty zaznely i na miste, tady je najdete sesumirovane a s podrobnejsim
vykladem. Navic je tady i fakt o podobnem startu juniorskeho druzstva pred 2 lety.



Tento email posilam hlavnimu rozhodcimu (Zbynek Pospisek) a clenum Jury (Jan Urban, Robert
Urbaník, Mirek Kalina) a prosim o instrukci, jak dolozit protest vkladem (cislo uctu).

Krome postaveni nasich druzstev mimo soutez nas mrzi zejmena fakt, ze jsme byli narceni
poradatelem z podvodu a take toho, ze ucime deti podvadet. Zadneho podvodneho jednani si nejsme
vedomi, hostujici clenove meli spravne uvedena registracni cisla.

Příloha:

Problematika oblastních juniorských družstev

Dne 13.10.2019 proběhla soutěž Mistrovství ČR družstev, Veteraniáda ČR družstev a oblastní
družstva, které se v kategorii MWMWM100 zúčastnila i dvě družstva našeho klubu GIG. V každém
z těchto družstev byl i jeden hostující člen z jiné, než Valašské oblasti. Ve výsledcích závodu byla obě
naše družstva postavena mimo soutěž s odůvodněním, že v rámci dané kategorie není povoleno
hostování. Neznáme bohužel odůvodnění rozhodnutí jury, níže proto uvádíme důvody, které jsme
sdělovali řediteli závodu a hlavnímu rozhodčímu a se kterými je třeba se vypořádat:

Soutěžní řád (SŘ)

Vzhledem k tomu, že článek 6. Soutěžního řádu
(http://www.mtbo.cz/dokumenty/2019/soutezni_rad_mtbo_2019.pdf ) se jmenuje „Mistrovství ČR
družstev, Veteraniáda ČR družstev a oblastní družstva“ lze téměř jistě odstavec 6.2 tohoto článku
vyložit tak, že se vztahuje ke všem družstvům, protože uvádí pouze termín "družstva".

Specifické podmínky pro oblastní družstva jsou uvedené v odstavci 6.10, kde je jako doprovodná
podmínka uvedeno "věk do 20 a nižší". Prováděcí pokyny
(http://www.mtbo.cz/dokumenty/2019/provadeci_pokyny_mtbo_2019.pdf )k Soutěžnímu řádu pak
v sloupci „účast“ tabulky „Podmínky účasti“ uvádí pro kategorii MWMWM100 „Hostování dle SŘ a
věk -20“, tzn. hostování nevylučují a odkazují se zpět na SŘ.

Vycházel bych i z nějaké elementární logiky vzhledem k tomu, že záměr byl dělat oblastní družstvo/a,
v tomto případě se za jedno družstvo považuje oblast, nikoliv klub. I v tomto družstvu může být
jeden hostující. Tedy za jedno oblastní/klubové družstvo bych považoval např. sestavu 3 GIG a 2 TZL
(jedna oblast). V tom případě by nehostoval nikdo, jednalo by se o čisté oblastní družstvo. Jeden
hostující by mohl být dle mého názoru právě z jiné oblasti (pokud by měl být hostující ze stejné
oblasti, nebylo by to pak hostováni, ale čisté oblastní družstvo).

Nevedu archiv Soutěžního řádu, ale v roce 2017 jelo družstvo GIG MWMWM100 také s jedním
hostujícím členem (TBM 0360 Králová Jolana) a bylo řádně klasifikováno. Domnívám se, že textace
čl. 6 byla totožná. Proč by tedy mělo být dnes rozhodnuto jinak?

Pokud bych navíc vycházel z logiky stěžovatele (tuším VRL), pak také odstavec 6.6 SŘ, který se nachází
před odstavcem 6.10, se vztahuje pouze k MČR, nikoliv k oblastním družstvům, a v takovém případě
by i družstvo VRL mělo jet mimo soutěž, neboť závodník VRL0104 Dostál Jakub nemá registraci
MTBO, ale pouze pěší OB.

Domnívám se, že i nestranný člověk na základě výše uvedené argumentace musí minimálně připustit,
že věc není definována jednoznačně a existuje dvojí výklad. Pak by i s ohledem na to, že se snažíme
dostat k našemu sportu co nejvíce dětí, mělo rozhodnutí o vyřazení/nevyřazení družstva ze soutěže
zohledňovat „polehčující okolnosti výkladu“ a taková družstva v soutěži ponechat.



Žádáme tedy hlavního rozhodčího, aby přihlédl k argumentům výše uvedeným a obě družstva GIG
v kategorii MWMWM100 prohlásil za řádně klasifikované a pořadatel TBM je takto uvedl ve
výsledcích závodu.

Rozhodnutí JURY k podanému protestu včetně zdůvodnění:

Jury na základě dodatečného prostudování všech dostupných informací, rozhodla uznat protest
proti oficiálním výsledkům závodu Mistrovství ČR v MTBO družstev. Do oficiální výsledkové listiny
budou zpět zařazena družstva GIG. Oficiální výsledky v kategorii MWMWM 100 budou:

1. GIG 1 – Valašská oblast
2. VRL 1 – Východočeská oblast
3. TBM 2 – Jihomoravská oblast
4. GIG 2 – Valašská oblast

Zdůvodnění rozhodnutí:

Jury po pečlivém přečtení Soutěžního řádu 2019 a Prováděcích pokynu 2019 rozhodla, že je možné
chápat Soutěžní řád 2019 opravdu tak, že je hostování v družstvech v kategorii MWMWM100 možné.

Původní smysl závodu družstev pro mládež, byl patrně jiný, ale tento záměr se nepodařilo dostatečně
přesně zakomponovat do uvedených předpisů.  Nesprávný výklad Soutěžního řádu 2019 podpořilo i
zavádějící ustanovení v Prováděcích pokynech 2019, kde se v kategorii MWMWM100 uvádí: Účast –
Hostování dle SŠ a věk -20

Cílem trenérů GIG Valašská oblast nebylo získání výhody porušením „pravidel“, ale dle možného
výkladu „pravidel“ umožnění účasti v závodě družstev více závodníkům.

Jury doporučuje provést úprava řídících dokumentů sekce MTBO tak, aby k podobným problémů
příště nedocházelo.

24.10.2019

Jan Urban, Miroslav Kalina, Robert Urbaník


