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Co můžete očekávat

 - shrnutí práce skupiny hodnotitelů
 - zaměření na MČR, několik postřehů k dalším 
závodům
 - smysl: poučení budoucích pořadatelů



Co lze vyčíst z hodnocení

 - větší shodu hodnotitelů lze vysledovat pouze na 
opravdu výrazných pozitivech nebo negativech
 - na hodně věcí se názory liší: co jeden ocení, druhý 
zkritizuje = není pořadatel ten, aby se zavděčil 
orienťákům všem
 - MČR KT i KL (+ ŽA SHK): nepochopení / neuznání 
smyslu oddělení prostorů různých kategorií
 - snad nejvíc diskuzí o sprintech



MČR NOB (SHK, Boháňka - Skála)



MČR NOB (SHK, Boháňka - Skála)

 - nevyjádřilo se moc hodnotitelů
 - celkem pochválená stavba tratí
 - protichůdná hodnocení: nebyly reflexy (dobře / 
špatně), sál (moc malý / díky za něj)

 - ze zákulisí: 
 nutné úpravy tratí podle počtu přihlášených



MČR sprint (LPU, Čáslav)



MČR sprint (LPU, Čáslav)

 - objektivně asi nejjednodušší prostor MČR v 
posledních letech (bohužel po Táboře…)
 - hodně poznámek ke stavbě tratí
 - ne/umožňoval terén zajímavější tratě?
 - byla nutná závěrečná lesní pasáž (v takové míře) x 
doporučení atletické obuvi ?
 - velmi kladně bylo hodnoceno centrum závodu



MČR sprintových štafet (LPU, Pardubice)



MČR sprintových štafet (LPU, Pardubice)

 - terén většinově hodnocen kladně, i když zazněly i 
zcela opačné názory
 - stavba tratí – OK (štafety nejsou sprint jednotlivců), 
plus motýlek, mínus zarostlé pro 1. úseky
 - oceňována celková organizace, centrum, 
karanténa, velkoplošná obrazovka
 - výborná podívaná z gauče na televizi!



MČR na krátké trati (LTU, Markoušovice)



MČR na krátké trati (LTU, Markoušovice)

 - takový terén by chtěl mít každý 
 - pochvalovaná stavba i rozdělení prostorů a 
centrum závodu (i když malé nebo velké 
shromaždiště?)
 - oceňovaná celková organizace závodu včetně 
nadstandardní dopravy čtyřkolkou od parkoviště
 - jen jeden veterán jako kdyby byl na jiném závodě…



MČR na klasické trati (TJN, Hraničná)



MČR na klasické trati (TJN, Hraničná)

 - terén vhodný pro MČR
 - tratě v sobotu výrazně jednodušší než v neděli
 - ve finále pěkné tratě, ale zbytečně dlouhé
 - nadstandardně vybavená aréna (mj. obrazovka)
 - bezproblémová organizace



MČR štafet a klubů (PGP, Tis u Blatna)



MČR štafet a klubů (PGP, Tis u Blatna)

 - příhodný terén
 - tratě téměř bez připomínek
 - centrum pro 1800 lidí přiměřené (i když blízko to 
všude nebude to při tolika účastnících)
 - protichůdné názory na divácké úseky



Postřehy k dalším závodům

 ŽA sp. KSU – zajímavé centrum závodu, zvládnutá karanténa
 ČPŠ TUR – krásný terén, pěkná stavba, ale dlouhé tratě (a mapa 
podle ISOM 2017-2)

 ŽA sp. VLI – pěkný terén, tratě samy o sobě také pěkné, ale 
souběh s jinými… kolize závodníků

 ČPŠ VLI – zákres tratí nebyl podle ISOM 2017, stavba tratí: 
dlouhé časy, protiběhy kategorií, farstovaná sběrka (?)


