
     
    

    
 

PROTOKOL 
 

Název soutěže, její druh: 

Valašská Liška 2004, mistrovská soutěž I. stupně v ROB 

Datum konání a místo soutěže: 

28. – 30. května 2004, Vsetín 

Pořádající složka (oddíl) 

Radioklub OK2KYZ Nový Jičín, IČO: 45215383 (HNJ) 

Závodní prostory, použité mapy: 

Okolí obce Lidečko, 
mapa Valašská Liška 2004, mapový podklad Lačnovské skály, stav 2003 

Hlavní činovníci soutěže: 

Ředitel soutěže: Jaromír Klimčík 
Hlavní rozhodčí: Bohuslav Koutek, R1 
Stavitel tratí: Jiří Janků, R1 
Delegovaný rozhodčí: Petr Jelínek st., R1 
Tajemník soutěže: Jaromír Klimčík, Hřbitovní 12, 741 01 Nový Jičín 

Zhodnocení soutěže: 

Oba závody proběhly dle stanoveného časového harmonogramu, bez 
závažných problémů a dle Pravidel, nebyl podán žádný protest. 
Účastníci soutěže měli možnost využít stravování ve školní jídelně v místě 
ubytování. K dispozici byl dostatek sociálních zařízení a sprch s teplou 
vodou. V úvodu sobotního závodu si pádem v lese způsobil zlomeninu 
zápěstí levé ruky ředitel soutěže, následně byl odborně ošetřen ve 
vsetínské nemocnici. 

Schvalovací doložka delegovaného rozhodčího: 

Viz příloha. 

Datum vydání oficiálních výsledků: 

30. května 2004 

Podpisy: 

Bohuslav Koutek Jaromír Klimčík Petr Jelínek st. 
hlavní rozhodčí ředitel soutěže delegovaný rozhodčí 
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Rada Asociace ROB ČR 
Sportovně technická komise 
Praha Strahov 
 
 

Zpráva delegovaného rozhodčího 
ze závodu Valašská liška 

 
 
Datum konání: 28. – 30. 5. 2004 
Místo konání: Vsetín 
Použitá mapa: přetištěná mapa Lačnovské skály, stav 2003 

 
 

1. Ubytování: 
v tělocvičnách ZŠ Sychrov ve Vsetíně. Sociální zařízení a sprchy byly v patřičné kapacitě. 

 
2. Strava: 

Pořadatel stravu pro závodníky, kteří měli zájem, zajistil ve školní jídelně. V nedalekém okolí 
byla možnost navštívit restaurace. V cíli pořadatel poskytl závodníkům čaj a točenou 
limonádu. 

 
3. U obou závodů využil pořadatel stejnou mapu. Při sobotním závodě autobusy přijížděly až na 

místo startu, z cíle se muselo jít asi 1,5 km pěšky k autobusu. 
 

4. Závodní prostor svým charakterem plně dostačoval druhu závodu. Umístění startů i cílů bylo 
celkem vyhovující, pouze pořadatelé svojí nezkušeností s pořádáním větších závodů špatně 
zvolili vynechávání kontroly číslo 4 pro kategorii D13, proto tato kategorie měla nepřiměřeně 
těžší trať.  

 
5. Časy vítězů byly vesměs dodrženy. Informovanost závodníků byla na dostačující úrovni. 

 
6. V průběhu závodu se stal úraz řediteli soutěže, který při stavbě tratě na sobotní závod spadl a 

zlomil si ruku v zápěstí.  
 

7. Závěr: soutěž byla uspořádána na vyhovující úrovni. Pořadatelé se však dopustili několika 
pochybení, pramenících z nedostatku zkušeností v pořádání takových závodů. 

 
 
 
 
       V Turnově 15. 6. 2004 
 
 

Petr Jelínek st. 
      Delegovaný rozhodčí 


