
 
 

PROTEST 
 
 

V souladu s ustanovením bodu 25.2. „Pravidel orientačního běhu“ (dále jen „Pravidel“) 
podávám protest proti oficiálním výsledkům 4. závodu  Západočeského žebříčku – podzim 
2020 – sprint, u kterého byl pořádající subjekt Oddíl orientačního běhu Aš z.s. Protest se týká 
oficiálních výsledků u kategorií H12, H16, D12, D14, D18 (kategorie, ve kterých lze získat licenci 
„A“ nebo „B“) a dále v kategoriích H35, H45 a D35 (další kategorie hodnocení do 
Západočeského žebříčku – podzim 2020). 
 
Odůvodnění : 
Jsem předsedou soutěžní komise Západočeské oblasti a zpracovatelem oblastního žebříčku. 
V roce 2020 je možnost zisku licence „A“ pro kategorie D14, D16, D18, D20, H14, H16, H18 a 
H20, zisk licence „B“ kromě již uvedených kategorií je u kategorií D12 a H12. Jsem přesvědčen, 
že výsledky závodů u těchto kategorií by neměly vyvolat pochybnosti o spravedlivém zisku 
příslušných bodů do hodnocení Západočeského žebříčku – podzim 2020 a následně i o 
oprávněném zisku příslušné závodní licence „A“ nebo „B“ .  
 
Podle Protokolu k závodu zveřejněném v systému ORIS je zřejmé, že jury řešila záměnu kontrol 
č. 49 a 55, když nebyl podán protest.   
Zveřejněné rozhodnutí je, že (cituji) „- u kategorií H10 a D10 pousnout start na 3.kontrolu. - u 
kategorií H12, H16, D12, D14, D18 vynechat (anulovat) úsek na a ze zaměněných kontrol - u 
ostatních postižených kategoriích (H35, D35, H45, HDR, T3, HD10F) vložit ražení jedné ze 
zaměněných kontrol.“ 
 
V rozhodování jury spatřuji tyto nedostatky : 
1. Účastník sportovní akce Josef Nádeníček byl jmenován členem jury v rozporu s bodem 9.6. 
Soutěžního řádu Západočeské oblasti v orientačním běhu (není v roce 2020 v systému ORIS 
uveden v seznamu rozhodčích – nemá licenci rozhodčího).  
2. Podle Protokolu (zkráceně) „ jury pod vedením hlavního rozhodčího rozhodla …….“  
Hlavní rozhodčí nevede (neřídí) rozhodování jury, ale může být jednání přítomen a řídí se 
ustanovením bodu  23.1. Pravidel :  
Hlavní rozhodčí a protestující mohou sledovat jednání jury, ale nemají hlasovací právo. 
Vstupovat do jednání mohou pouze na výzvu nebo se souhlasem jury.     
3. V uveřejněném rozhodnutí chybí, zda způsob řešení situace má nebo nemá vliv na 
spravedlivý výsledek u všech závodníků dotčených kategorií. Zejména u kategorií žáků a 
dorostu při tréninků jsou svěřenci vedeni k tomu, že v případě, že došlo ke ztrátě nebo 
špatnému umístění kontroly v terénu, mohou ale nemusí kontrolu dohledat a doporučuje se, 
aby závod dokončili jako tréninkový, protože v těchto případech by měl být závod anulován. 
Protože zaměněné kontroly byly na úplném počátku závodu, nelze použít řešení ukončit závod 
před takovou spornou kontrolou (toto řešení bylo bez větších problémů aplikováno 
v minulosti i na závodech kategorie „A“ a „E“ u kontroly před koncem závodu). 
 
 
 



Navrhuji : 
1. Výsledky závodu ve všech dotčených kategoriích prohlásit za neoficiální. 
2. V návaznosti na předchozí bod navrhnout soutěžní komisi Západočeské oblasti 
nezapočítávat výsledky závodu pro všechny kategorie do Západočeského žebříčku – podzim 
2020.     
 
 
V Jeseníku 23.9.2020 
 
                                                                                                             Jan Michalec – DCH 5701  


