
PROTOKOL 
o průběhu závodu v orientačním běhu 

 

 

Název závodu: 
7. a 8. kolo ŽB – Čechy, 11. a 12. závod oblasti 
Vysočina 
 

Zařazení do soutěží: 
ŽB – Čechy, oblastní soutěž Vysočina 

Datum: 
6. a 7.9.2014 
 

Místo: 
Proseč 

Pořadatel: 
SK Chrast (CHT) 

Ředitel: 
Jaroslav Matras 
 

Hlavní rozhodčí: 
Tomáš Matras (R1) 

Stavitelé tratí: 
Jan Krejsa (R2), Josef Vítek (R2) 
 

Název mapy: 
Džberka, U pečené husy 
 

Měřítko, interval vrstevnic: 
1:15000, 1:10000, ekv. 5m 

Rok zpracování: 
2014 

Mapovali: 
Petr Mareček 
 

Kreslil: 
Petr Mareček 

Hodnocení závodu: 
 
Závod proběhl po technické stránce bez závad. Byl podán protest Jindřichem Kořínkem (TUR8406), 
proti nevhodnému chování pořadatelské služby. 
 
JURY projednala protest Jindřicha Kořínka (TUR8406), nepřijímá ho však jako protest proti 
pravidlům OB, ale spíše proti pravidlům společenského soužití. JURY vydala rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavní rozhodčí (podpis): 
 
 

Protest: 
 

Vážený HR, já Jindřich Kořínek podávám oficiální protest proti nanejvýš nevhodnému chování pořadatelské 

služby v noci ze soboty na neděli, kdy v oficiálním a placeném kempu, zřízeném a nabízeném pořadatelem 

došlo k brutálnímu a násilnému narušení spánku nejen mé osoby z důvodu hlasité hudební produkce, házení 

lavic apod. Toto chování, které jsem v průběhu noci oznamoval pořadateli je na oficiálních závodech ČSOS 

naprosto neslučitelné s kvalitním sportovním výkonem. Zde bych rád upozornil na poznámku pořadatele 

v pokynech, kde jsem byl upozorněn na možné problémy s klimatem, ale na noční hudební produkci, jejíž 

kvantitu jsem v 5:00 hodin mobilní aplikací změřil na 84 dB, jsem upozorněn nebyl. 

Doufám, že se tímto protestem (stížností) bude pořadatel zabývat a výsledek bude poučením pro ostatní 

pořadatele.  

S pozdravem a díky za jinak krásné závody 

Jindřich Kořínek 

 
 
 
 
 



Rozhodnutí jury: 
 
Protest JURY nepřijímá jako protest proti pravidlům OB, ale spíše proti pravidlům společenského soužití. Jury 

souhlasí s tím, aby se tento případ stal jako poučení pro organizaci dalších závodů. Jury toto chápe jako 

prohřešek vůči společenskému problému celé společnosti. 

Jaroslav Kalibán (NPA), Václav Farář (LPU), Alena Rosecká (PZR) 

 
 
 
 
 

1.člen jury: 
 
Václav Farář (LPU) 

2.člen jury: 
 
Alena Rosecká (PZR) 

Předseda jury: 
 
Jaroslav Kalibán (NPA) 

 


