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Rada VCÚ se opětovně sešla k vyřešení problému regulérnosti soutěže O Brandýské 

poháry a vašeho protestu proti platnosti výsledků. Nechala si detailně ukázat funkci časomíry 

a pořadatelé z Brandýsa ochotně odpověděli na všechny dotazy rady. 

Po prvním soutěžním pokusu mužů Lanšperk zůstal na displeji svítit chybný údaj 

vinou špatného režimu časomíry na obě soutěžní dráhy. Obsluha měla pravou dráhu zastavit 

ihned po startu, čímž by na displeji zůstal svítit horší čas, tj. čas levé dráhy, na které běžel 

Lanšperk. Obsluha si byla své chyby vědoma. Žel hlavnímu rozhodčímu podala vysvětlení až 

při řešení protestu Orlice. Ten vysvětlení přijal, a RVCÚ tak neměla důvod dále situaci řešit. 

Žádné ruční měření rozhodčí neprováděl! 

Problémy s funkčností startovací pistole před její výměnou byly evidentní. Pokud však 

proběhl regulérní start (výstřel napoprvé) časomíra fungovala přesně. Pokud proběhl start na 

opakovaný výstřel (resp. cvaknutí naprázdno bez výstřelu a výstřel až s dalším nábojem), byl 

tento problém chybou startéra, který měl po nevystřelení náboje vrátit družstvo zpět a start 

opakovat. To se žel nestalo. Hlavní rozhodčí však mohl jen stěží tento problém rozpoznat 

a žádné družstvo, které mohlo být poškozeno vinou chybného startu, nepodalo protest na svůj 

pokus s žádostí o opakování! Žel Váš protest byl možná i z důvodu uvedené administrativní 

nepřesnosti hlavním rozhodčím zamítnut. RVCÚ žádný protest během soutěže neobdržela. 

Hlavní rozhodčí si několikrát nechal předvést sepnutí časomíry pistolí a žádné pochybení 

neshledal. Startér poté vyměnil startovací pistoli a RVCÚ bedlivě sledovala funkci časomíry 

a také nezjistila žádný problém. 

RVCÚ tak na základě vašeho protestu musela rozhodnout, zda problémy se startovací 

pistolí a pochybení startéra na počátku soutěže jsou dostatečným důvodem pro nezapočítání 

výsledků do celkového hodnocení. Je nutné rozlišit stejné podmínky (které nejsou nikde na 

žádné soutěži vlivem změny stavu dráhy a povětrnostních podmínek) a regulérní podmínky. 

Rada svým hlasováním rozhodla, že podmínky byly regulérní a váš protest tak zamítla. 

Výsledky závodu se tak budou započítávat do celkového hodnocení VCÚ 2012. 

 

 Za radu Velké ceny Ústeckoorlicka 

  

 Předseda Kamil Mikyska 
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