ROZHODNUTÍ ODVOLACÍ KOMISE SEKCE ORIENTAČNÍHO BĚHU
ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ
Odvolací komise Sekce orientačního běhu Českého svazu orientačních sportů ve složení Martina
Hepnerová, Jiří Zelinka, Karel Haas a Jan Fiala, rozhodla podle ustanovení čl. 27. „Pravidel
orientačního běhu“ (dále také jen „Pravidla“) o odvolání Libora Slezáka, vedoucího oddílu TJ Slovan
Luhačovice, doručeném odvolací komisi dne 30. 10. 2017 (dále také jen „odvolání“). Toto odvolání se
týkalo rozhodnutí jury z 24.10.2017 o protestu Libora Slezáka proti konečným výsledkům Mistrovství
České republiky štafet a Mistrovství České republiky klubů (dále také jen „protest“). V rozhodnutí o
protestu jury rozhodla o zařazení štafety LCE 1 (dále také jen „štafeta“) ve výsledcích mimo soutěž
v kategorii D18 Mistrovství České republiky štafet 2017 (dále také jen „závod štafet“) pořádaném
dne 7.10.2017 a o zařazení družstva LCE 1 (dále také jen „družstvo“) ve výsledcích mimo soutěž
v kategorii DH18 Mistrovství České republiky družstev 2017 (dále také jen „závod družstev“)
pořádaném dne 8.10.2017 Klubem vytrvalostních sportů Šumperk (dále také jen „pořádající subjekt“)

v Červené Vodě – Moravském Karlově, takto:

I.
II.

Odvolání se VYHOVUJE.
Vklad za podání odvolání se vrací osobě, která odvolání podala,
a odvolací komise ukládá hlavnímu rozhodčímu a pořádajícímu
subjektu předmětných závodů realizaci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:
Dne 30. 10. 2017 bylo odvolací komisi doručeno písemné odvolání podané Liborem Slezákem,
vedoucím OOB TJ Slovan Luhačovice, proti rozhodnutí jury učiněnému dne 24.10.2017, kterým jury
rozhodla o zařazení štafety a družstve LCE1 v předmětných závodech mimo soutěž.
Odvolací komise, po posouzení toho, že odvolání
-

bylo podáno v Pravidly předepsané formě, tzn. písemně,
bylo podáno v Pravidly předepsané lhůtě, tzn. ve lhůtě 7 dnů od zveřejnění rozhodnutí jury,
bylo podáno k tomu oprávněnou osobou, tzn. účastníkem předmětné sportovní akce,
bylo doloženo finančním vkladem ve výši Pravidly předepsané, tzn. ve výši dvojnásobku
vkladu původního protestu,

shledala, že odvolání je ZPŮSOBILÉ k projednání odvolací komisí.

Podaný protest se svým věcným obsahem týkal oprávněnosti startu výše uvedené štafety a družstva,
přičemž ve štafetě i družstvu závodila závodnice cizí státní příslušnosti, státní příslušnosti Slovenské
republiky, Tereza Šmelíková (LCE9952). Tato závodnice v průběhu posledních 12 měsíců
neabsolvovala soutěžními předpisy požadovaných 12 závodů, pořádaných sekcí OB Českého svazu
orientačních sportů.
Libor Slezák podal námitku, že při přihlašování štafety ani družstva nebyl v systému ORIS upozorněn
na nesplnění uvedené podmínky, štafeta i družstvo byly ke startu hlavním rozhodčím připuštěny, byly
vydány oficiální výsledky, ve kterých štafeta i družstvo figurovaly, a poté došlo ke změně těchto
oficiálních výsledků hlavním rozhodčím a zařazením štafety i družstva mimo soutěž.

Odvolací komise posuzovala komplexně soutěžní předpisy, a dospěla k závěru, že problematika startu
cizích státních příslušníků v mistrovských závodech štafet a družstev je v nich řešena ve více

podstatných aspektech nejednoznačně (problematika je řešena ve Směrnici pro účast na závodech
ČSOS a Soutěžním řádu).
Český svaz orientačních sportů bezesporu má právo svými vnitřními sportovně-technickými předpisy
regulovat právo startu závodníků cizí státní příslušnosti. Musí tak však činit způsobem, který je
jednoznačný, právně nezpochybnitelný a pro všechny zainteresované osoby (zejména účastníka
sportovní akce, pořádající subjekt, hlavního rozhodčího) fakticky splnitelný.
Odvolací komise ukládá hlavnímu rozhodčímu předmětných závodů:
1. Pro závod štafet vrátit štafetu LCE 1 do konečných výsledků kategorie D18 na místo, které
odpovídá času, jehož štafeta v závodě dosáhla.
2. Pro závod štafet vrátit do výsledků také štafetu CHC 1 v kategorii D21 na místo, které
odpovídá času, jehož štafeta v závodě dosáhla.
3. Pro závod družstev vrátit družstvo LCE 1 do konečných výsledků kategorie DH18 na místo,
které odpovídá času, jehož družstvo v závodě dosáhlo.

Odvolací komise ukládá pořádajícímu subjektu předmětných závodů zveřejnit stručnou, ale
transparentní informaci o provedených krocích na základě rozhodnutí odvolací komise na webových
stránkách obou závodů.
Odvolací komise doporučuje zainteresovaným orgánům ČSOS:
-

aby s účinností od závodní sezony 2018 upravily (v zájmu jednoznačnosti, určitosti a faktické
splnitelnosti) ustanovení všech sportovně-technických dokumentů ČSOS, upravujících právo
startu závodníků cizí státní příslušnosti v závodech ČSOS (nejen z pohledu samotných
podmínek jejich startu v konkrétním závodě, ale také z podmínek uvádění rozhodných
skutečností v přihláškách k závodům, dohledatelnosti rozhodných skutečností pro pořádající
subjekt v informačním systému ORIS apod.),

-

aby s účinností od závodní sezony 2018 upravily (v zájmu jednoznačnosti, určitosti a faktické
splnitelnosti) ustanovení Pravidel upravující působnost a pravomoci hlavního rozhodčího a
upravující postup výjimečných změn již zveřejněných oficiálních výsledků v případě zjištění
mimořádných skutečností změnu oficiálních výsledků odůvodňujících.

Odvolací komise konstatuje, že podaný protest a odvolání jsou z pohledu fair-play zpochybnitelné,
protože ze strany TJ Slovan Luhačovice došlo k porušení právě těch předpisů upravujících start
závodníků cizí státní příslušnosti v závodech ČSOS, které (míněny předpisy) osoba podávající
jménem TJ Slovan Luhačovice protest a odvolání (tzn. vedoucí TJ Slovan Luhačovice a současně
člen Soutěžní komise Sekce OB ČSOS Libor Slezák) spoluvytvářela.
Odvolací komise konstatuje, že hlavní rozhodčí předmětných závodů Petr Turczer při řešení konkrétní
věci napadené podaným protestem NEPOCHYBIL.
Poučení o možnosti opravného prostředku:
Toto rozhodnutí odvolací komise je konečné a není proti němu přípustný žádný opravný prostředek.

V Brně dne 24. listopadu 2017

za odvolací komisi
Jan Fiala

