
PROTEST PROTI OFICIÁLNÍM VÝSLEDKŮM MČR ŠTAFET A KLUBŮ 

 

Za OOB TJ Slovan Luhačovice podávám protest proti oficiálním výsledkům kategorie D18 z MČR štafet 

(7. 10. 2017) a kategorie DH18 z MČR klubů (8. 10. 2017). V těchto kategoriích figuruje naše štafeta 

D18 mimo soutěž a stejně tak družstvo dorostu. 

Hned na začátku našich argumentů poukazuji na to, že si jsem vědom našeho opomenutí pravidla o 12 

startech zahraničního závodníka pro start na MČR štafet či klubů. Toto pravidlo myšlenkově vzniklo 

proto, aby nedocházelo narychlo k povolávání kvalitních zahraničních závodníků, kteří jinak nemají 

s klubem či českým OB nic společného. Tereza Šmelíková (LCE9952) je členkou OOB TJ Slovan 

Luhačovice od roku 2014 a dosud za tento klub absolvovala téměř 80 závodů (dle údajů v ORISu), je 

pravidelnou účastnicí závodů MČR, ŽA (např. kompletní série v roce 2015). Proto, když se ve školním 

roce 2016/2017 rozhodla pro studium ve Francii a nemohla tak startovat v ČR na závodech, jsme na 

pravidlo o 12 startech zapomněli. 

Druhým faktorem je náš pohled na nedokonalou legislativu startu zahraničních závodníků a dále na 

zveřejnění výsledků závodů MČR štafet a klubů. Při zadávání Terezy Šmelíkové do soupisek jsme 

neobdrželi žádnou zpětnou vazbu o tom, že by Tereza neměla startovat - ORIS není na tento moment 

připravený a napomenutí se nám nedostalo ani od hlavního rozhodčího v sobotu ani v neděli. 

Na webových stránkách závodů byly oficiální výsledky zveřejněny 10. 10. 2017, při pohledu do 

výsledkové listiny však vidíme čas vytvoření 11. 10. 2017 v 17:14 (resp. 17:16 družstva). Ve středu 11. 

10. tedy evidentně došlo ke změně oficiálních výsledků a tento proces vnímáme jako pochybení 

hlavního rozhodčího závodů z následujících důvodů: 

 současná verze výsledků MČR štafet byla zveřejněna po limitu 3 dnů od konce závodu (dle 

pravidel OB) 

 Tereza Šmelíková byla připuštěna do závodu, nebyl podán protest, hlavní rozhodčí sice může 

nepustit závodníka do závodu nebo jej dodatečně diskvalifikovat - to však udělal až po 

zveřejnění oficiálních výsledků z termínu 10. 10. 2017 

 o změně výsledků není žádná zmínka v protokolech závodů, stránkách závodů a nebyla podána 

ani informace oddílu OOB TJ Slovan Luhačovice 

Vzhledem k tomu, že JURY má možnost i netradičního rozhodnutí, apeluji, aby jednotliví členové JURY 

vnímali nejen literu černobílých pravidel, ale především jejich ducha a na základě vlastního rozumu 

pouvažovali nad výše popsaným procesem zveřejnění oficiálních výsledků MČR štafet a klubů, a také 

vyhodnotili, zdali je Tereza Šmelíková opravdu typickým příkladem narychlo povolané závodnice, kvůli 

které bylo toto pravidlo o zahraničních závodnících nastaveno. Výsledky našich týmů neovlivní 

medailové pořadí, nicméně umístění v první šestce považujeme za velmi dobrý oddílový výsledek. 

Podobná situace byla v minulosti řešena v případě startu Baptista Rolliera na MČR sprintových štafet 

2016, kterou jsem jako hlavní rozhodčí závodu po konzultaci s Petrem Klimplem, předsedou SK, 

vyhodnotil ve prospěch klubu OK99 Hradec Králové a švýcarskému závodníkovu umožnil start (tento 

tým se stal mistrem ČR sprintových štafet v kategorii DH21 pro rok 2016). 

 

v Luhačovicích dne 17. 10. 2017 

Ing. Libor Slezák 
předseda OOB TJ Slovan Luhačovice 


