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Název soutěže: Klubovní PaTesátka 2017 

 Mistrovství České republiky v nočním ROB (144 MHz) 19. 5. 2017 

 Mistrovská soutěž v ROB na klasické trati (3,5 MHz) 20. 5. 2017 

 Mistrovství České republiky v ROB na krátké trati (144MHz) 21. 5. 2017 

Druh soutěže: Mistrovství ČR, Mistrovská soutěž 1. stupně 

Datum konání: 19. až 21. května 2017 

Místo konání: Chata Pod Tesákem, Chvalčov 

Pořádající oddíl: Radioklub OK2KYZ, z.s. (HNJ) na základě pověření AROB ČR 

Závodní prostory: 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 soutěže: Jana Omová, R1 

Organizátoři soutěže: 

Jméno a příjmení Kat. Index 

Jan Číp M20 HNJ9205 

Petr Číp M50 HNJ6401 

Jiří Geryk M40 HNJ7401 

Jaromír Klimčík M40 HNJ7102 

Štěpán Klimčík M19 HNJ9901 

Max Klimčík M20 HNJ9301 

Pavel Malčík M40 HNJ7104 

Jiří Mička M50 HNJ6501 

Vladimír Řehula M60 HNJ5101 

Jméno a příjmení Kat. Index 

Pavel Šperlich M40 HNJ7701 

Karel Zajíc M50 HNJ7103 

Miroslav Zelenka M60 HNJ5401 

Zlatka Bravencová  nereg. 

Petra Klimčíková  nereg. 

Tomáš Kunc  nereg. 

Vojtěch Mička  nereg. 

Jiří Twardzik  nereg. 

Lucie Zipserová  nereg. 

 

Seznam pořadatelů s uvedenými kategoriemi a indexy pro zápočet bodů v národním žebříčku. 
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Zhodnocení soutěže: 

Soutěž Klubovní PaTesátka 2017 se konala v horském terénu v okolí sedla Tesák v Hostýnských 
vrších, nedaleko obce Chvalčov. Centrem soutěže se stalo rekreační středisko Chata Pod 
Tesákem s možností ubytování i stravování většiny závodníků. Další možnosti ubytování i 
stravování byly v hotelu a restauraci na Tesáku, či v blízkém okolí. Soutěže se zúčastnilo celkem 
154 závodníků a zajišťovalo ji celkem 18 organizátorů.  

1. etapa: Mistrovství České republiky v nočním ROB proběhlo v pásmu 144 MHz a zúčastnilo se 
jej 30 závodníků. Start prvního závodníka byl v 22:15 SELČ a časový harmonogram byl dodržen. 
Technická závada při vyčítání dat znemožnila vydávání průběžných výsledků a způsobila také 
zpoždění předběžných i celkových výsledků, které byly k dispozici až druhý den ráno. Chybou 
pořadatele došlo k vydání vadné mapy závodníci kat. D50 Alexandře Látalové, která si této 
chyby nevšimla, a to ani při konfrontaci své mapy se vzorovou při zakreslování startu a cíle 
během svého startu. Proti vydání vadné mapy přišla protestovat do prostoru cíle až po jeho 
předchozím opuštění a po diskuzi s ostatními závodníky. Vzhledem k tomu, že protest nebyl 
podán dle znění Pravidel, bylo na něj pohlíženo jako na nepodaný. Přesto pořadatel uznal chybu 
ve vydání vadné mapy, které zabránilo jmenované dosáhnout v závodě odpovídajícího výsledku, 
a závodnice tak neměla rovnocenné podmínky s ostatními. Do Národního žebříčku nechť tedy 
Alexandra Látalová obdrží ve smyslu odst. B.5.3. Náhradní výpočty průměrný bodový zisk ze 
závodů, na kterých startovala.  

2. etapa: Mistrovské soutěže na klasické trati v pásmu 3,5 MHz se zúčastnilo 148 závodníků. 
Start prvního závodníka a celý harmonogram sobotního závodu byl na četná přání, a to zejména 
účastníků nočního závodu, posunut oproti původnímu plánu o jednu hodinu, tj. startovalo se od 
10:00 SELČ. Pořadatel přistoupil na tento posun, přestože „nočních běžců“ byla pouhá pětina 
„sobotních“, a to ve snaze vyhovět maximálnímu počtu účastníků. Vyhlášení výsledků prvních 
dvou etap bylo z podobných důvodů přesunuto původně na sobotní večer, ale z důvodu nepřízně 
počasí následně odloženo až na závěr celé soutěže, a to až po nedělním závodě. To však zaskočilo 
především účastníky z Čech, kteří plánovali býti za světla doma. Na start odcházeli závodníci po 
hlavní silnici samostatně, bohužel trasa nebyla dostatečně vyznačena fáborky, pouze na důležité 
odbočce z hlavní cesty. V průběhu závodu nebyly podány žádné protesty a nevznikly žádné jiné 
technické nebo organizační závady, které by měly vliv na regulérnost soutěže. 

3. etapa: Mistrovství České republiky na krátké trati v pásmu 144 MHz se zúčastnilo celkem 136 
závodníků. Start prvního byl podle plánu v 9:00 SELČ, harmonogram závodu byl dodržen. 
Poměrně vysoký počet závodníků (~13%) označil na svůj čip kontrolu, kterou neměl vyhledávat. 
V průběhu závodu nebyly podány žádné protesty a nevznikly žádné technické nebo organizační 
závady, které by měly vliv na regulérnost soutěže. Ředitel a hlavní rozhodčí soutěže byl zpraven 
o nevhodném chování závodníka Jiřího Marečka na startu, který nespokojen s organizací závodu 
častoval pořadatele urážlivými nadávkami. Ačkoliv lze chápat předstartovní nervozitu, nelze 
tolerovat chování přesahující meze elementární slušnosti, navíc od zkušeného závodníka, který 
vede velmi početný oddíl, reprezentuje náš sport na mezinárodní úrovni, a který by měl být 
vzorem. V průběhu závodu nebyly podány žádné protesty a nevznikly žádné technické nebo 
organizační závady, které by měly vliv na regulérnost soutěže. 
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Vyhlášení výsledků proběhlo společně pro všechny tři závody v samotném závěru soutěže, 
bohužel pod značným tlakem závodníků, kteří spěchali k odjezdu. Závodníci na 1. až 3. místě 
obdrželi medaile s originálním motivem soutěže a diplomy. 

Na nočním závodě bylo v terénu nainstalováno šest, na ostatních závodech pak devět vysílačů na 
jednom pásmu. Během soutěže nedošlo k žádnému zranění závodníka ani pořadatele. Všechny 
závody proběhly v horském terénu s převýšením do 6%. Počasí během celé soutěže bylo 
příznivé, slunečno až zataženo s lehkým mrholením, ale bez deště, denní teploty se pohybovaly 
od 12°C do 23°C. V cíli všech tří závodů bylo přichystáno vždy dostatečné množství občerstvení. 

Závodníci i ostatní účastníci soutěže mohli využít možnost stravování v centru soutěže, kde bylo 
možno si objednat snídaně a teplé večeře a obědy. Sociální zařízení byla v dostatečné kapacitě, a 
to včetně teplé vody, se kterou však bylo nutno racionálně hospodařit. Nedaleko centra soutěže 
byla k dispozici parkoviště s dostatečnou kapacitou. 

Výsledky lze započítat do Národního žebříčku ČR v ROB pro rok 2017 u všech kategorií. 

 

 

Nový Jičín, 31. května 2017       Jaromír Klimčík, v.r. 
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