
PROTOKOL 
o průběhu závodu v orientačním běhu 

 
 

Název závodu: 
12. jihomoravská liga a 8. žebříček Valašské oblasti 
v orientačním běhu, veřejný závod 
 

Zařazení do soutěží: 
Jihomoravská liga v orientačním běhu,  
oblastní žebříček Valašské oblasti 
Ranking (kód závodu 091010166, koeficient 1,00) 

Datum: 
10. 10. 2009 
 

Místo: 
Kobeřice u Brna, okr. Vyškov 

Pořádající subjekt: 
KOB Moira Brno, o.s., oddíl orientačního běhu 
a Bezbariérové centrum volného času Brno, Lesná  

Ředitel: 
Tereza Fasurová 
 

Hlavní rozhodčí: 
Libor Adámek 

Stavitel tratí: 
Štěpán Hrobař 

Název mapy: 
Bezedník 
 

Měřítko, interval vrstevnic: 
1 : 15 000, e = 5 m 

Rok zpracování: 
2009 

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 429 závodníků, cílem prošlo (čip si 
vyčetlo, výsledková listina obsahuje) 357 závodníků z Jihomoravské a Valašské oblasti, jednotlivci 
z dalších oblastí a několik neregistrovaných závodníků. Počasí bylo před závodem zatažené, s deštěm 
a mrholením převážně v první polovině závodu, teplota kolem 15°C. V průběhu závodu přestaly být 
funkční 3 SI jednotky č. 105, 118 a 124, všechny byly v průběhu závodu vyměněny za provozuschopné. 
Náhradní ražení bylo kontrolováno u vyčítání čipů. Podle skutečnosti na startu byl HR informován, že 
závodník Ptáček Pavel, BBM6508 mohl získat nedovolenou výhodu před ostatními závodníky tím, že na 
trati závodu měl i jinou technickou pomůcku, než výhradně povoluje čl. 18.3. platných Pravidel 
orientačního běhu (hodinky např. s možností měření vzdálenosti). Nemuselo se jednat o jediného 
závodníka. Stanovisko k této okolnosti (vzhledem k platnosti výsledků závodu) nechť zaujme soutěžní 
komise Jihomoravské oblasti. Žádné 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 nemusela ošetřovat žádné ohlášené zranění v průběhu ani 
po závodě. 
 
 
 
 
 
 
 
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: Libor Slezák 
 
 

2.člen jury: Radim Kheil Předseda jury: Jan Fiala 
 

 


