
PROTOKOL 
o průběhu závodu v orientačním běhu 

 
 

Název závodu: 
9. jihomoravská liga a 12. liga Vysočiny v orientačním 
běhu, veřejný závod 
 

Zařazení do soutěží: 
Jihomoravská liga v orientačním běhu,  
Liga Vysočiny 
Ranking (kód závodu 090628097, koeficient 1,00) 

Datum: 
28. 6. 2009 
 

Místo: 
Velká Lhota, okr. Jindřichův Hradec 

Pořádající subjekt: 
KOB Moira Brno, o.s., oddíl orientačního běhu 
a Bezbariérové centrum volného času Brno, Lesná 
společně se SK Radioklub Blansko 

Ředitel: 
Milan Henek 
 

Hlavní rozhodčí: 
Libor Adámek 

Stavitel tratí: 
Stanislav Mokrý 

Název mapy: 
Pískoviště 
Pivník 
 

Měřítko, interval vrstevnic: 
1 : 10 000, e = 5 m 
1 : 10 000, e = 5 m 

Rok zpracování: 
2009 (kategorie  DH10, DH10N, DH12, HDR) 

2009 (ostatní kategorie) 

Mapovali: 
Libor Adámek, Štěpán Hrobař, Martin Křivánek, Petr Přikryl 
 

Kreslil: 
Libor Adámek, Štěpán Hrobař, Martin Křivánek, 
Petr Přikryl 

Hodnocení závodu: 
K závodu se přihlásilo v termínu přihlášek a do konce prezentace 350 závodníků, cílem prošlo (čip si 
vyčetlo, výsledková listina obsahuje) 309 závodníků z Jihomoravské oblasti a oblasti Vysočina, jednotlivci 
z dalších oblastí a dva neregistrovaní. Počasí bylo před závodem zatažené, s deštěm různé intenzity 
prakticky po celou dobu závodu, teplota kolem 15°C. V průběhu závodu přestaly být funkční 2 SI 
jednotky č. 112 a 127, č. 127 byla vyměněna v průběhu závodu za provozuschopnou. Náhradní ražení 
bylo kontrolováno u vyčítání čipů. Všichni závodníci startující ze startu č. 2 odstartovali s posunutým 
startovním časem o 3 minuty (později). Jejich předběžné výsledky byly vlivem toho o 3 minuty horší, 
konečné oficiální výsledky již uvádějí správné dosažené časy. Další závady sportovně technického 
charakteru nebyly ohlášeny a hlavní rozhodčí schválil výsledky závodu pro zařazení a vyhodnocení 
soutěží, do kterých byl závod zařazen v celém rozsahu. Zdravotnice závodu ošetřila u dvou závodnic 
drobná poranění – řezná rána na ruce a oděrky. Paní Hana Machová, D55, děkuje touto cestou nálezci 
jejích hodinek za nalezení a odevzdání k pořadatelům – byly jí navráceny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavní rozhodčí (podpis): 
 
Protest: nebyl podán 
 
Adresa pro případné protesty: KOB Moira Brno, o.s., Lidická 50, Brno, 658 12 (pe.pr@t-email.cz) 
 
 
Rozhodnutí jury: nemusela zasedat 
 
 
 
 
 
1.člen jury: Petr Voborník 
 
 

2.člen jury: Věra Kolaříková Předseda jury: Radim Kheil 
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