Stížnost Zdeňka Kopeckého:
Můj závěr a doporučení soutěžní komisi:
1. V žebříčku Ligy Vysočiny má zcela jednoznačně má každý závodník pořádajícího
klubu právo na započítání průměru, nelze ho omezit pouze na 1 závod, neboť v
Soutěžním řádu oblastních soutěží ČSOS – oblast Vysočina (platný od 1. 3. 2018) je
pro výpočet průměru v bodu 6.3 písmeno g) uvedeno: „Závodníci pořádajícího
oddílu dostávají průměr.“ a pod písmenem b) „Závodníci pořádajícího oddílu se
započítávají jen v žákovských kategoriích.“
2. Vzhledem k tomu, že v systému ORIS je používán pro výpočet průměrné hodnoty
bodů u oblastních žebříčků algoritmus, který je v rozporu s přílohou B Klasifikačního
řádu sekce OB ČSOS 2018 a tudíž i s naším soutěžním řádem, a není zřejmé, kdy
bude tato chyba v systému ORIS opravena, navrhuji, aby Fanda Koumar přepočítal
výsledky žebříčku Ligy Vysočiny jaro a podzim 2018 ručně podle našeho soutěžního
řádu. Mělo by se to udělat co nejdříve, protože už 14 dní visí na webu vadné výsledky
Ligy Vysočiny podzim 2018.
3. S odkazem na citaci soutěžního řádu v bodě 1 je nutné zkontrolovat a opravit udělení
průměrů závodníkům pořádajících klubů. Pokud už pořadatel uvede ve výsledkové
listině v kategoriích od DH16 a výše své závodníky, musí je Fanda Koumar
z výsledků při počítání bodů do oblastního žebříčku vymazat - tito závodníci
nezískávají žádné body, mohou mít jen průměr. Namátkově 1. závod SJI+RUZ: D16
Dočkalová SJI, D65 Podhorská SJI, H16 Jelínek RUZ, H16 Tkáč SJI.
4. Na web Oblasti Vysočina je potřebné dát krátkou informaci o přepočítání žebříčků
Ligy Vysočiny v souladu s naším soutěžním řádem.
5. Na webu Oblasti Vysočina je nezbytné stávající odkazy Žebříček Ligy Vysočina jaro
2018 a Žebříček Ligy Vysočina jaro 2018 přesměrovat na nové ručně spočítané
výsledky.

Odpověď soutěžní komise
ad 1) Soutěžní řád (SŘ) ČSOS má při udělování průměrů jiné podmínky než SŘ oblasti
Vysočina. To, že nebyl správně zapracován do oblastního soutěžního řádu, je chyba předsedy
Soutěžní komise oblasti Vysočina. To vede k rozdílům ve výpočtu bodů - viz body stížnosti 2
a 3. Tyto rozdíly v oblastním SŘ je před nadcházející sezónou potřeba opravit.
ad 2-3) Licence B se udělují na základě stejného algoritmu pro celou republiku. Je důležité,
aby pro všechny závodníky platilo stejné pravidlo v rámci ČSOS, i když se vzorec a výpočet
odlišují. Na základě oblastních žebříčků se udělují licence B. Proto s přepočtením výsledků na
ORISu nesouhlasíme a rozhodli jsme se požadavek na přepočítání výsledků LigyVysočiny –
jaro a podzim zamítnout. S přepočtením výsledků pro Ligu Vysočiny klubů souhlasíme.
ad 4-5) Informace o stížnosti ZK je tímto zveřejněna na obvysocina.cz
Jako předseda soutěžní komise nesu plnou vinu za vzniklou situaci, proto podávám
k 30.11.2018 demisi.
Zpracoval za SK: Vladislav Hrstka

