Zpráva delegáta o průběhu soutěže
Název soutěže:

Klubovní PaTesátka 2017
Mistrovství České republiky v nočním ROB pásmo 144 MHz
Mistrovská soutěž 1. stupně na klasické trati, pásmo 3,5 MHz
Mistrovství České republiky na krátké trati, pásmo 144MHz
Datum konání:
19. - 21. května 2017
Místo konání: Chata Pod Tesákem, Chvalčov
Pořádající oddíl:
Radioklub OK2KYZ, z.s. (HNJ) na základě pověření AROB ČR
Závodní prostory:
Hostýnské Vrchy, oblast Tesák, Čerňava, Bernátka
Mapy:
Tesák, 1:10000, A4, stav 2015
Tesák, 1:15000, A4, stav 2015
Ředitel soutěže:
Jaromír Klimčík, R1
Hlavní rozhodčí:
Jaromír Klimčík, R1
Stavitel tratí:
Jiří Mička, R2
Vedoucí startu:
Pavel Malčík, R2
Vedoucí cíle: Jiří Geryk, R2
Delegát:

Jana Omová R1

Jury:

nebyla jmenovaná

Noční závod proběhl v pásmu 144MHz v horském terénu, stavitel špatně odhadl schopnosti
a fyzické předpoklady veteránských kategorií, nepřizpůsobil délky a počty vyhledávaných
kontrol věku, terénu a pásmu. Nezohlednil méně známou skutečnost, že „ čelovky“
s akumulátorem ruší příjem v tomto pásmu
Soutěž I. Stupně v pásmu 3,5MHz proběhla ve stejném prostoru jako noční závod, na mapě
1:15000. Délky tratí u dětských kategorií a směrné časy dospělých a veteránů byly dodrženy.
Na start závodu nebyla označena cesta, jak stálo v pokynech. V pokynech nebylo uvedeno,
které kontroly jsou označeny klasickým lampionem a které lampionem s modrým pruhem.
Mistrovství ČR na krátké trati v pásmu 144MHz proběhlo ve stejném prostoru jako předchozí
dva závody. S výjimkou kategorie M20 nebyly dodrženy směrné časy, nezvykle mnoho
závodníků nemělo plný počet kontrol. Důvodů je mnoho- členitost terénu, umístění kontrol,
četná rozhraní, únava závodníků z předchozích dvou závodů a z toho pramenící
nesoustředěnost, špatný odhad stavitele
Všechny 3 závody proběhly víceméně na stejné mapě, v terénu s poměrně velkým
převýšením, které ale bylo v mezích pravidel. Tratě byly nejen fyzicky, ale v případě pásma
144MHz technicky náročné, což se projevilo nedodržením směrných časů. V tomto terénu
by stálo za úvahu volit pro nejmladší a veteránské kategorie méně než maximální počet
vyhledávaných vysílačů. Stupeň rozhodcovské třídy stavitele neodpovídá pravidlům, nejedná
se ani o závodníka s letitými závodnickými zkušenostmi, přesto si se stavbou třech závodu
na jedné mapě ve velmi členitém terénu poradil dobře a většina tratí byla velmi kvalitních.

Časový harmonogram byl dodržen, posun plánovaného startu sobotního závodu na četná
přání závodníků o jednu hodinu považuji za žádoucí.
Za závažný problém považuji vyvěšování, resp. nevyvěšování předběžných a
konečných výsledků, což bylo způsobeno technickými problémy pořadatele . Pro
nedostatek informací nejsem schopna posoudit, do jaké míry to ovlivnila volba programu,
kumulace funkcí, organizace práce či nenadálé události. Propozice soutěže, pokyny a
startovní listiny byly zveřejněny ve stanoveném termínu a obsahově správně, s výjimkou
nočního závodu, kde se objevila i frekvence rychlé sady.
Po závodě v NOB podala Alexandra Látalová protest na chybu pořadatele, který vydal
chybnou mapu. O způsobu, době podání a řešení protestu referuje hlavní rozhodčí
v Protokolu soutěže. Jury nebyla jmenovaná, pokud ano, tak ji delegát neschválil. Delegát
nebyl v době konání závodů o protestu informován.
Na závěr celkový pohled na závody z pohledu závodníka, který hodnotí organizaci, kvalitu
vlastního závodu, ubytování, jídlo a počasí. Počasí nic moc, ale s tím se dalo v této
nadmořské výšce počítat, a kvalitu závodu to neovlivnilo. Ubytování a hygienické zázemí
vyhovující, možnost různých typů stravování v místě a nejbližším okolí. Organizace trochu
skřípala, chování některých pořadatelů působilo dojmem, že tam jsou závodníci pro
pořadatele. Způsob a nevhodně zvolená doba ke sdělování informací a ultimát rozhodně
nepřispěly k dobré atmosféře. Mám připomínku i k tréninku. Zvolit čas tréninku v den příjezdu
do 19hodin pro všechny tři závody není sice proti pravidlům, ale nesplní to zcela účel.
Vyhlášení výsledků třech závodů najednou poslední den odpoledne je nevhodné, nervózní
a unavení jsou závodníci i pořadatelé. Na jednu stranu je slušné na vyhlášení počkat, na
druhou stranu vítězí snaha závodníků se dostat při katastrofální dopravní situaci v naší
republice včas domů ( sport nás neživí). Pevně věřím, že z nezkušeného organizačního
týmu se stane zkušený, poučí se z chyb, nenechá vše na řediteli a hlavním rozhodčí v jedné
osobě a příští rok pro nás připraví další závody v překrásných terénech Moravy.

V Turnově 30.5.2017

Jana Omová R1- delegát

