
Rozhodnutí jury 
Členové jury dostali dne 24.9.2020 prostřednictvím hlavního rozhodčího K. Rambouska k projednání 
protest J. Michalce proti oficiálním výsledkům 4. závodu Západočeského žebříčku - podzim 2020, 
sprint, pořádaného Oddílem orientačního běhu Aš, z.s. dne 19.9.2020.  

Jury projednala připomínky telefonicky, příp. korespondenčně s následujícími závěry.  

K nedostatkům, uvedeným v odůvodnění: 

ad 1) Připomínka je oprávněná, skutečně došlo k porušení Soutěžního řádu Západočeské oblasti. 
Protože se v případě J. Nádeníčka jedná o dlouholetého a zkušeného jak závodníka, tak i pořadatele a 
zejména proto, že zbývající členové jury odpovídající kvalifikaci R mají, neměla tato skutečnost na 
rozhodnutí zásadní vliv. Pro vyloučení pochybností byl k řešení Protestu v jury nahrazen účastníkem 
závodu s kvalifikací R1 – V. Bohuslavem, LPM7206. 

ad 2) Jedná se o nevhodnou formulaci v protokolu ze závodu. Samozřejmě jury rozhodovala ve 
spolupráci s hlavním rozhodčím. Formulace bude v zápise ze závodu opravena. Opět tato skutečnost 
rozhodnutí jury nijak neovlivnila. 

ad 3) Jury si je vědoma skutečnosti, že chybným označením kontroly mohlo dojít k ovlivnění výsledků. 
Pro úplnost je třeba doplnit, že kontrola byla na správném místě se správným popisem. Chybně byl 
pouze kód kontroly. Za normální situace by navrhla zrušení závodu u postižených kategorií. Při 
rozhodování ale zohlednila aktuální situaci letošní sezóny, kdy se žebříček počítá z omezeného počtu 
závodů. Se zhoršující se epidemiologickou situací navíc nebyla jistota, zda tento závod nebyl letos 
poslední. Proto upřednostnila především u dětských kategorií započítání závodu s vynecháním 
kontroly, resp. zkrácením tratě, aby bylo možné žebříček spočítat alespoň z minimálního regulérního 
počtu závodů. 

Z výše uvedených důvodů rozhodla jury o návrzích v Protestu takto:  

Jury uznává nedostatky, uvedené v protestu, jako sice relevantní, ovšem ne natolik, aby vedly v dané 
situaci ke zneplatnění výsledků dotčených kategorií.  

Návrh 1. „Výsledky závodu ve všech dotčených kategoriích prohlásit za neoficiální“ jury zamítla a 
výsledky zůstávají platné jako oficiální. 

Návrh 2. „V návaznosti na předchozí bod navrhnout soutěžní komisi Západočeské oblasti nezapočítávat 
výsledky závodu pro všechny kategorie do Západočeského žebříčku – podzim 2020.“ jury zamítla a 
výsledky závodu budou do uvedeného žebříčku započítány. 

 

V Plzni 24.9.2020 

 Jury ve složení: 

 Václav Bohuslav – LPM7206 

 Martin Hanák – KRL6701 

 Lumír Urbánek – ONO6701 


