
NÁVRH HODNOCENÍ ZÁVODŮ, POŘÁDANÝCH V HANÁCKÉ OBLASTI 
 
 
ÚVOD 
 
Každý pořadatel veřejného závodu má zájem o uspořádání závodu, po kterém závodníci odjíždějí 
maximálně spokojeni. 
V minulosti získávali pořadatelé informaci o tom, jak se závod líbil či nelíbil většinou bezprostředně 
v cíli, kdy reakce byly většinou velmi subjektivní a hodnotily závod jak positivně či negativně.  
Na VH pak závody všeobecně pochválíme. Když už je nedostatek větší, tak se formou doporučení řeší 
v části různé. 
Zpětná vazba – názory závodníků, může pomoci i dalším pořadatelům, aby se při pořádání některých 
chyb vyvarovali. 
Pro hodnocení bych chtěl využít systém VČO, který měl svůj vývoj a v současné době je ustálen ke 
všeobecné spokojenosti. Hodnocení VČO má za sebou již 6 sezón a jednoznačně přispělo ke kvalitě 
závodů. 
 
ZÁKLADNÍ PRINCIP 
 
Navrhuji, abychom převzali pravidla hodnocení i obecná ustanovení v celku jak je mají ve VČO: 
http://lpu.cz/zavody/index.php?obl=1&soubor=pravidla 
 
- aby závod mohl hodnotit neanonymně každý závodník registrovaný v Hanácké oblasti, který se jej 
zúčastnil (s výjimkou závodu pořádaného vlastním klubem) 
- soutěžní komise HO by mohla doporučit, aby si každý klub na každý závod ustanovil svého 
hodnotitele 
- soutěžní komise HO by mohla doporučit, aby se hodnocení zúčastnily osoby uvedené v seznamu HO, 
ze kterých pořadatel vybírá jury (v případě jejich účasti na závodě) 
- soutěžní komise HO by mohla doporučit, aby i ohodnocení známkou 2 bylo doplněno slovním 
ohodnocením 
- Hanácká oblast si může do ustanovení zahrnout další své podmínky pro hodnocení 
 
WEB 
 
http://lpu.cz/zavody/index.php?obl=1 
provozuje ADAM ZITKA, LPU8402 a je ochotný nám na tomto webu prostor poskytnout. 
 
NÁKLADY 
 
Náklady kompletní správy hodnocení závodů v HO navrhuje správce webu na 1500,- Kč. 
V současné době využívá tento web s VČO i JČO a spolu s námi mají zájem o hodnocení v ZČO, a ti se 
již na nákladové částce s provozovatelem shodli. 
 
 

Zdeněk JANŮ, KSU5749 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Výsledek hlasování: 
PRO návrh   5 klubů (ABR, KSU, LOL, SSU, ZLH) 
PROTI návrhu  8 klubů (ASU, JPV, PLU, PTI, SBR, STE, UOL, ZPV) 
Návrh nebyl přijat. 

Tomáš Novotný, předseda SK HO 

http://lpu.cz/zavody/index.php?obl=1&soubor=pravidla
http://lpu.cz/zavody/index.php?obl=1

