PROTOKOL
o průběhu závodu v orientačním běhu
Název závodu:

Zařazení do soutěží:

Mistrovství Jihomoravské oblasti ve sprintu, 5. závod
jihomoravské ligy v orientačním běhu, veřejný závod

Jihomoravská liga v orientačním běhu,
Ranking (kód závodu 120505061, koeficient 1,02)

Datum:

Místo:

Pořádající subjekt:

5. 5. 2012

Brno-Komín, okr. Brno-město

Jihomoravská oblast ČSOS

Ředitel:

Hlavní rozhodčí:

Stavitel tratí:

Libor Zřídkaveselý, R1

Petr Přikryl, R3

Jan Fiala, R2

Název mapy:

Měřítko, interval vrstevnic:

Rok zpracování:

Komín
Kozí hora

1 : 5 000, e = 2,5 m
1 : 10 000, e = 5 m

2012
2011

Mapovali:

Kreslil:

Vojtěch Král, Jakub Zimmermann
Zdeněk Lenhart

Vojtěch Král, Jakub Zimmermann
Zdeněk Lenhart

Hodnocení závodu:
K závodu se přihlásilo v termínu přihlášek a do konce prezentace 207 závodníků, cílem prošlo (čip si
vyčetlo, výsledková listina obsahuje) 193 závodníků z Jihomoravské oblasti, jednotlivců z dalších oblastí
a neregistrovaných závodníků. Počasí bylo polojasné, slunečné, teplota kolem 23°C.
Kromě závady uvedené v odstavci pro protesty nenastaly další problémy sportovně technického
charakteru a hlavní rozhodčí schválil výsledky závodu pro zařazení a vyhodnocení soutěží, do kterých byl
závod zařazen v celém rozsahu, vč. použití pro postupy na MČR ve sprintu. V průběhu závodu ani po něm
nebylo nutné ošetřovat žádné ohlášené zranění.

Hlavní rozhodčí (podpis):
Protest: v průběhu závodu podal závodník Libor Adámek, ABM6707 protest proti umístění kontroly č. 48
v kategorii H45. Námitka byla oprávněná a proto hlavní rozhodčí běžecký postup na uvedenou kontrolu a
z této kontroly u všech závodníků všech dotčených kategorií (D16, D18, H21, H35, H45) nezapočítal do
celkového času závodu dosaženého těmito závodníky. Oficiální výsledky závodu v uvedených kategoriích
uvádějí časy bez dvou chybou dotčených postupů.
Adresa pro případné protesty proti oficiálním výsledkům: Petr Přikryl, Šebelova 670 c, Bílovice nad
Svitavou, 664 01 (pet.prikryl@gmail.com)

Rozhodnutí jury: nezasedala

1.člen jury: Ondřej Toman

2.člen jury: Pavel Ptáček

Předseda jury: Zdeněk Liščinský

