Český svaz orientačních sportů

Pomůcka pro pořadatele závodů ČSOS

Vyhlášení vítězů na závodech pořádaných ČSOS.
Český svaz orientačních sportů vydává pro zlepšení kvality hlavních závodů v orientačním běhu v České
republice tuto pomůcku pro pořadatele závodů soutěží sekce OB ČSOS
Vyhlášení vítězů na hlavních závodech ČSOS v orientačním běhu, je významná událost nejen pro
samotné vyhlašované sportovce, ale i pro jejich kluby, další zúčastněné závodníky a diváky v aréně, ale i
pro zástupce přítomných sdělovacích prostředků (zejména v případě televizního přenosu nebo
dokumentu). Vyhlašování vítězů proto musí být pečlivě naplánováno a provedeno důstojným způsobem.
Vyhlášení vítězů se provádí u většiny závodů v cílové aréně ihned po ukončení závodu. V případě, že
podmínky neumožňují vyhlášení vítězů v cílové aréně, je možné uskutečnit vyhlášení ve stejný den
později na vhodném místě pro vyhlášení výsledků. Pak je však potřeba zajistit vhodný doprovodný
program, aby dorazilo co nejvíce diváků. V žádném případě není možno provádět vyhlašování vítězů
„bez publika“ tj. jen za účasti pořadatele a vyhlašovaných sportovců. Podium pro vítězné závodníky nebo
stupně vítězů musí být umístěno před nafukovacím billboardem s partnery ČSOS.
Vyhlašování vítězů si musí vždy zachovat určitou důstojnost, i když jsou pořadatelé po závodě pod
časovým tlakem (vítězní závodníci mají po doběhu také své povinnosti např. doping, rozhovory se
sdělovacími prostředky, rozebrání závodu se svými trenéry, převlečení do klubového oblečení apod.).
Pro každé vyhlašování by měl být stanoven určitý časový postup, který je možno zveřejnit např.
v Pokynech pro daný závod. ČSOS doporučuje vyhlašovat výsledky v pořadí mistrovské kategorie ČSOS,
veteránské kategorie a nakonec žákovské kategorie.
Medaile jsou předávány zástupci ČSOS, případně představiteli státu. Diplomy, květiny, popřípadě
další ceny předávají doprovázející osoby (zástupci samosprávy, pořadatelů, sponzorů,…). Medaile se
předávají třem nejlepším závodníkům (květiny, popřípadě další ceny možno předat 6 nejlepším
závodníkům v dané kategorii). Vyhlašování se provádí v pořadí od třetího k prvnímu závodníku, resp. od
šestého k prvnímu závodníku v dané kategorii.
Oficiální výsledky vítězů by měl včas před vyhlášením obdržet i komentátor závodu s rozpisem
v jakém pořadí kategorií budou výsledky vyhlašovány. Před vyhlášením vítězů by měl pořadatel najít
v časovém programu také prostor na rozhovor komentátora závodu s vítězi hlavních kategorií.
Závodníci, pořadatelé i předávající musí být při vyhlašování vítězů vhodně oblečení (závodníci mají
mít klubové bundy nebo závodní klubové oblečení). Velké klubové vlajky zakrývající loga partnerů
ČSOS na billboardu a další „nepatřičné a nesouvisející“ předměty na podiu nebo stupních vítězů nejsou
při medailovém vyhlášení povoleny, naopak povoleny jsou malé klubové vlajky do rozměru 20x30 cm.
Vyhlašovaní závodníci musí během dekorování zachovat důstojnost a po vyhlášení setrvat na stupních
vítězů pro pořízení fotografické dokumentace. Vyhlašované závodníky nesmí na stupně vítězů nikdo další
doprovázet. Pořadatelé před vyhlašováním vítězů shromáždí vyhlašované závodníky a předávající ve
vymezeném prostoru. Zkontrolují přítomnost vyhlašovaných závodníků a předávajících, včetně jejich
vhodného oblečení. Pořadatelé by měli případně vyhlašovaným závodníkům doporučit, aby si nebrali
výše zmíněné nepovolené předměty na podium nebo stupně vítězů. Závažné porušení důstojného
vyhlašování vítězů může být řešeno disciplinární skupinou.
Pořadatelé musí mít také na zřeteli, že ze zákona je na sportovních akcích zákaz prodeje nebo
podávání alkoholických nápojů, s výjimkou výčepního piva s extraktem původní mladiny do
10 hmotnostních procent. V případě, že věcné ceny vítězům závodu obsahují i alkoholické nápoje, je
zakázáno tyto věcné ceny předávat vítězům dorosteneckých a žákovských kategorií.

