
RROOZZHHOODDNNUUTTÍÍ  OODDVVOOLLAACCÍÍ  KKOOMMIISSEE  SSEEKKCCEE  OORRIIEENNTTAAČČNNÍÍHHOO  BBĚĚHHUU  

ČČEESSKKÉÉHHOO  SSVVAAZZUU  OORRIIEENNTTAAČČNNÍÍCCHH  SSPPOORRTTŮŮ  

Odvolací komise Sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů ve složení Lucie 

Janatová, Martin Poklop, Karel Haas a Jan Fiala, rozhodla podle ustanovení čl. 27. „Pravidel 

orientačního běhu“ (dále také jen „Pravidla“) o odvolání Martina Janaty, zástupce Oddílu OB Kotlářka 

Praha, doručeném odvolací komisi dne 19. 9. 2014 (dále také jen „odvolání“) proti rozhodnutí jury 

učiněnému 14.9.2014, kterým jury potvrdila rozhodnutí hlavního rozhodčího Michala Jedličky (SHK) o 

diskvalifikaci závodníka Antonína Semeráda (DKP9801, dále také jen „závodník“) v kategorii DH18 ze 

závodu Mistrovství České republiky v orientačním běhu sprintových štafet 2014 (dále také jen 

„závod“) pořádaném dne 14.9.2014 oddílem orientačního běhu TJ Slavia Hradec Králové, takto: 

I. Odvolací komise potvrzuje diskvalifikaci závodníka Antonína Semeráda  

II. Vklad za podání odvolání propadá ve prospěch pořádajícího orgánu 

Odůvodnění: 

Dne 19. 9. 2014 bylo odvolací komisi doručeno písemné odvolání podané Martinem Janatou, 

zástupcem Oddílu OB Kotlářka Praha, proti rozhodnutí jury učiněnému dne 14.9.2014, kterým jury 

potvrdila rozhodnutí hlavního rozhodčího o diskvalifikaci výše uvedeného závodníka kategorie DH18 z 

předmětného závodu. 

Odvolací komise, po posouzení toho, že odvolání bylo 

- podáno v pravidly předepsané formě, tzn. písemně, 

- podáno v pravidly předepsané lhůtě, tzn. ve lhůtě 7 dnů od zveřejnění rozhodnutí jury, 

- podáno k tomu oprávněnou osobou, tzn. účastníkem předmětné sportovní akce, 

- doloženo finančním vkladem ve výši pravidly předepsané, tzn. ve výši dvojnásobku vkladu 

původního protestu, 

shledala, že odvolání je způsobilé k projednání odvolací komisí. 

Podané odvolání se svým věcným obsahem týkalo diskvalifikace výše uvedeného závodníka z důvodu 

nemožnosti prokázání průchodu kontrolami záznamem v závodním průkazu (elektronickém čipu 

SportIdent) dle Pravidel, článku A.II.7., která byla potvrzena jury i po vyčtení kontrolní jednotky.  

Odvolací komise shledala nepochybným, že výše uvedený závodník nebyl dle Pravidel schopen 

prokázat průchod všemi kontrolami v předepsaném pořadí jak záznamem v závodním průkaze, tak ani 

dovoleným náhradním způsobem, tj. mechanickým označovacím zařízením do mapy. 

Při protestu proti diskvalifikaci bylo jury použito nestandardního řešení - vyčtení paměti kontrolní 

jednotky. Paměť sice obsahovala záznam o průchodu závodníka, nicméně záznam neobsahoval čas 

průchodu, ale pouze chybu Err8. Tato chyba dle výrobce kontrolní jednotky (firmy SportIdent) zcela 

jednoznačně indikuje situaci, kdy kontrolní jednotka nestihla do své paměti zapsat ani čas ražení, což 

je krok, který předchází zápisu času průchodu do závodního průkazu (tento zápis je posléze indikován 

světelnou a zvukovou signalizací, kterou je závodník povinen podle Pravidel, bodu A.II.4, 

zkontrolovat). 

Oddíl OB Kotlářka Praha předal zástupci výrobce čip závodníka Antonína Semeráda k analýze. Firma 

SportIdent provedla prověření parametrů a chování čipu a dospěla k závěru, že čip je v pořádku a 

nešlo o chybu hardwaru.  

Podle vyjádření výrobce pro čipy řady 6, kterým je i čip Antonína Semeráda, platí následující: 



a) čipy byly navrženy před více než 10 lety 

b) čipy se již nejméně 6 let nevyrábějí 

c) čipy mají pětiletou záruční dobu 

d) pro čipy od řady 8 byl implementován rychlejší algoritmus ražení, který navíc zabraňuje 

situaci, kdy je záznam o průchodu kontrolou uložen v kontrolní jednotce, ale ne v čipu 

Z výše uvedených důvodů lze všem závodníkům minimálně pro vrcholné závody doporučit použití čipů 

řady 8 a novějších, a doporučit všem pořádajícím subjektům těchto závodů provést upgrade softwaru 

kontrolních jednotek na nejnovější verzi tak, aby bez problémů s novějšími čipy spolupracovaly. 

Pravidla OB v aktuálním znění nereflektují současnou podobu Pravidel IOF. V těch je zcela 

jednoznačně použito následujícího principu – závodník je odpovědný za vlastní vybavení a jeho 

bezvadnou funkčnost. Rovněž je odpovědný za bezchybný záznam dat v závodním průkaze a pokud 

tento není v pořádku, musí být závodník diskvalifikován dokonce i tehdy, obsahuje-li kontrolní jednotka 

úplný záznam včetně doby průchodu závodníka kontrolou. Jedinou výjimkou je situace, kdy dojde 

k hardwarovému problému mimo kontrolu závodníka – pouze v takové situaci je možno prokázat 

průchod kontrolou jiným způsobem, jako například kamerovým záznamem, náhradním ražením, 

svědectvím soupeřů a podobně. Odvolací komise doporučuje zohlednit aktuální znění Pravidel IOF 

v Pravidlech OB a sjednotit tak mezinárodní výklad s českými zvyklostmi.  

         

Poučení o možnosti opravného prostředku: 

Toto rozhodnutí odvolací komise je konečné a není proti němu přípustný žádný opravný prostředek.  

 

V Brně dne 16. října 2014 

 

 

za odvolací komisi 

Jan Fiala 

 


