
Shromáždění klubů Východočeské oblasti sekce OB - 18. 1. 2013 

 

 

Hodnocení kvality závodů Východočeského poháru 2012 
 

 

Na stránkách hodnocení kvality závodů http://lpu.cz/zavody/vcp najdete výsledky hodnocení všech závodů 

roku 2012. Hodnotitelem závodu může být každý, kdo je v oblasti registrovaný a zúčastní se závodu. Počet 

hodnotitelů oproti loňskému roku mírně vzrostl (průměrně 19, pro srovnání: 2011-16, 2010-19, 2009-23, 2008-

25). Hodnotitelé si postupně zvykají na před 2 lety upravenou hodnotící stupnici, kde známka 2 je základem 

pro provedení věci bez nedostatků - konkrétnější slovní význam známek: 

1 = vynikající (pořadatel udělal něco výjimečného, něco neobyčejně dobře zvládl, nabídl něco pro 

oblastní závod nadstandardního - samozřejmě za předpokladu, že něco jiného nezkazí) 

2 = bez nedostatků (tzn. standard - vše probíhalo tak, jak má) 

3 = s menšími nedostatky 

4 = s většími nedostatky 

5 = nedostatečné (např. zrušené kategorie, uznaný protest, nepoužitelná mapa atd.) 

Známky se přidělují v 5 kritériích (stavba tratí, mapa, prostor závodu, shromaždiště, organizace závodu) 

s různými váhami, z nichž se počítá celková známka. Ještě větší význam by měly mít slovní poznámky od 

hodnotitelů. 

 

Celková úroveň závodů je bezpochyby velmi dobrá. Hodnotitelé 9 závodům z 18 přidělili takové známky, že 

celková známka závodu je menší než 2. Všichni pořadatelé si za svou práci zaslouží velké poděkování. 

 

Konání závodů Východočeského poháru má mj. tyto 2 funkce: 

1. Poskytuje širokou základnu závodů pro začínající běžce (především mládež) - dává jim opakované 

    příležitosti naučit se závodit v OB, pochopit podstatu našeho sportu, najít si přátelské vztahy. 

2. Je dobrou příležitostí pro praxi mladých a nezkušených stavitelů tratí (hlavně ve větších klubech). 

Obě zmíněné funkce nejsou v rozporu s hodnocením kvality závodů, ale naopak je hodnocení podporuje. 

Nebudeme-li brát ohled na předepsané požadavky na stavbu tratí a na rozumné připomínky závodníků, 

nebudou nám u OB zůstávat. Nedostanou-li méně zkušení stavitelé tratí a další pořadatelé zpětnou vazbu na 

svou práci, budou své chyby opakovat a to možná na závodech větší úrovně. 

 

Při odhalování chyb samozřejmě nespoléhejme až na hodnocení, ale chybám předcházejme - to je především 

náplní nezávislé kontroly hlavním rozhodčím - tato funkce není formální kolonkou rozpisu! Hlavní rozhodčí by 

měl mít zkušenosti se stavbou tratí, vyznat se v pravidlech, mít za sebou školení a semináře a sledovat dění v 

OB. Jako člověk nepodílející se na prvním návrhu tratí by měl umět vyhodnotit, zda navržené tratě vyhovují 

pravidlům a soutěžním řádům (délka, orientační náročnost, vystižení charakteru disciplíny - klasika vs. krátká 

vs. sprint, spojování tratí, minimální vzdálenost kontrol, občerstvovačky, protiběhy...), zda je mapa vyhotovena 

v souladu s mapovým klíčem, posoudit místa kontrol, porovnat vytištěné mapy tratí s vytištěnými piktogramy, 

s mapami všech kontrol pro roznašeče a se sledy zadanými do vyčítacího programu, zkontrolovat kvalitu tisku 

map a tratí (čitelnost, přetisk, barvy, papír), zkontrolovat startovní intervaly jednotlivých kategorií atd. 

 

Výsledky hodnocení: 

Celkově nejlépe hodnoceným závodem za rok 2012 je závod pořádaný OOB Lokomotiva Trutnov (19. 5., 

Rudník - Leopold, ředitel závodu Pavel Petržela), na druhém místě je KOB Choceň (20. 10., Újezd u Chocně), 

na třetím místě SKLOB Nová Paka (22. 9., Bukovina u Pecky). Nejlépe hodnocenou stavbu tratí má SKLOB 

Nová Paka (stavitel tratí Jiří Novák), nejlépe hodnocenou mapu a nejvíce oceněnou volbu prostoru OOB 

Lokomotiva Trutnov (mapoval Tomáš Leštínský), nejlepší shromaždiště a organizaci závodů KOB Choceň 

(řed. závodu Pavel Švadlena). 

Kompletní přehled známek, pořadí a připomínek najdete na stránkách hodnocení. 

 

Hodnocení v roce 2013: 

Hodnocení v roce 2013 může pokračovat. 
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