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Správa z výkonu kontroly na základe podnetu. 
 

 
 
Vybavuje: Kontrolná komisia ZSL (ďalej len KRK)          Spisová značka: KRK-01.22-AD  
 

         
 
 
 
Vypracovali: Ing. Ivan Boledovič, kontrolór ZSK a predseda KRK ZSL,  

        Mgr. Peter Varga, podpredseda KRK ZSL, 
        Mgr. Martina Gavalier, člen KRK ZSL. 

 
 
Podnet: podaný dňa 3.2.2022 v zmysle článku 47 bod 2 písm.e) Stanov ZSL a v zmysle Čl. 1 bod 4 
písm. e) a v súlade s Čl. 9 odsek 4 Sporového predpisu ZSL. 
 
Autor podnetu: p. Andrej Židek 
 
Kontrolovaný subjekt/ podujatie: Majstrovstvá SR predžiakov ZSL 2022, Janovky – Zuberec, ktoré sa  
konali 22. – 23. 1. 2022 (ďalej len Podujatie). 
 
Dátum začatia kontroly: 3. februára 2022  
 
Dátum ukončenia kontroly: 13. marca 2022  
 

 
PREDMET, ROZSAH A PRIEBEH KONTROLY: 
 
Kontrolná komisia prijala podnet p. Andreja Žideka, v ktorom opisuje možné pochybenie JURY na 
Podujatí a to pri vylúčení účastníka súťaže s najlepším časom v cieli. Členovia KRK si preštudovali 
podnet vrátane doručených dokumentov (viď prílohy uvedené nižšie), ktoré sú neodeliteľnou súčasťou 
tejto správy. 
 
P. Židek vo svojom podnete celý problém popísal a zhrnul do dvoch otázok: 
Otázka č. 1: Postupovala JURY na (po) pretekoch správne (v súlade so súťažným poriadkom ZSL a 
Stanovami ZSL), pokiaľ pretekára Filipa Žideka označila vo výsledkovej listine ako DNS - 
neštartoval?            
Otázka č. 2: Postupovala JURY na pretekoch správne, pokiaľ pretekára Ondreja Sýkoru označila ako 
DSQ - diskvalifikovaný, hoci sa na pretekoch vôbec nezúčastnil?  
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Odpoveď na otázku č.1: 

Vyjadrenie prečo je 262 čislo DNS. 

Časomiera narába hlavne s číselnými údajmi, registračným číslom pretekárov, čo je jedinečný údaj 

pretekárov. Štartér nahlasuje aké štartové číslo štartuje a dáva informáciu časomiere v cieli, ktoré 

štartové číslo spúšťa štartovací interval ten sa páruje s časom pretnutia cieľovej fotobunky z čoho vzniká 

záznam na páske. Keď štartové číslo neodštartuje, štartér to zahlási časomiere v cieli. Štartér nahlasuje 

aké štartové číslo štartuje a dáva informáciu časomiere v cieli, ktoré štartové číslo spúšťa štartovací 

interval, ten sa spáruje s časom pretnutia cieľovej fotobunky, z čoho vzniká záznam na páske. Keď 

štartové číslo neodštartuje, štartér zahlási časomiere v cieli, že toto štartové číslo neštartuje. Časomiera 

označí štartové číslo ako DNS. Preto je Filip Židek označený ako DNS, pretože Filip Židek bol nositeľom 

štartového čísla 262, ktoré zo štartu neodštartovalo, tým nemalo zaznačený štartový čas a ani čas v 

cieli. Zmeny štartového poradia a štartových čísel oproti oficiálne zverejnenej štartovej listine nemôže 

nikto vykonávať, pretože štartová listina je záväzne zverejnený dokument a štartové čísla určujú poradie 

štartujúcich. Ak by ktokoľvek vymenil vo výsledkovej listine jednotlivým pretekárom štartové číslo, 

uviedol by štartovú a výsledkovú listinu do nesúladu. 

 
 
Odpoveď na otázku č. 2: 

Vyjadrenie prečo je štartové číslo 265 DSQ  - lebo hoci dané číslo došlo do cieľa a bol mu 
pridelený čas (je na stripe-paske z merania ako číslo, ktoré vyštartovalo a číslo, ktoré preteky 
dokončilo), ale bolo pridelené inému pretekárovi. 

Číslo pretekára 265 prešlo cieľom, preto je to číslo klasifikované. 

Jury bola v jednom prípade upozornená, že registračné číslo a číslo pretekára nie je tá istá osoba, a 
tým boli porušené  pravidlá (podľa ustanovenia č. 629.1 FIS ICR). Jury rozhodla, že je to číslo 265 preto 
diskvalifikované (viď Zápis JURY).  

Spracovateľ výsledkov  prevezme zápis JURY a urobí diskvalifikáciu štartového čísla. Následne vyhlási 
DSQ a začína plynúť lehota pre podanie protestu (15 min. od vyhlásenia DSQ (pravidlo 617.2.2)). V 
prípade, že nie je podaný protest, výsledková listina je právoplatná a preteky sú ukončené.  

Po uplynutí lehoty pre podanie protestu času nie je možné podať odvolanie proti DSQ. (pravidlo 644.6). 

Proti rozhodnutiu Jury je možné podať protest v prípade ak by došlo k novým skutočnostiam. (pravidlo 
640, 640.2). K tomuto v tomto prípade nedošlo. 

Proti oficiálnym výsledkom  je možno podať odvolanie do 48 hodín od vyhlásenia oficiálnych výsledkov, 
ale to je možné len v prípade, keby došlo k procesným chybám. (pravidlo 647.1.1). Proti rozhodnutiu 
“DSQ“ to nie je možné. (pravidlo 641, 642, 643) 

  

Pretekár so štartovým číslom 265 prešiel cieľom, preto je štartové číslo 265 klasifikované.  
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Každý pretekár je na pretekoch prihlásený a evidovaný pod jedinečným registračným číslom zo 
zdrojovej evidencie. Toto registračné číslo má pretekár pridelené, sú pod ním zaznamenané jeho 
osobné údaje a hlavne toto číslo je jedinečné.  

Pre účely štartovej a výsledkovej listiny je toto evidenčné číslo smerodajné. K tomuto evidenčnému číslu 
sa priraďuje na pretekoch štartové číslo. Štartové číslo je evidované časomierou a zobrazuje sa na 
páske merania a je smerodajné pre vyhodnotenie výsledných časov. Tzn. Ak štartové číslo 265 
odštartovalo zo štartu a prišlo do cieľa je uvedené vo výsledkovej listine ako klasifikované. Ak však je 
zmenená identita pretekára s týmto štartovým číslom, musí dôjsť k diskvalifikácii štartového čísla so 
strany JURY. Spracovateľ výsledkov prevezme tento fakt a vyhlási Diskvalifikáciu a začne plynúť lehota 
pre podanie protestu. Podľa ICR pravidla 617.2.2 je lehota na podanie protestu 15 minút od vyhlásenia 
diskvalifikácie. V prípade, že nie je podaný žiadny protest, výsledková listina je po uplynutí tejto doby 
právoplatná a preteky sú ukončené.  

Podľa článku 644.6 FIS ICR protesty, ktoré nie sú podané v určenej forme a čase, nebudú brané do 
úvahy.  

To znamená, po uplynutí času pre podanie protestu, nie je možné podať odvolanie proti Diskvalifikácii. 

Proti rozhodnutiu Jury je možné podať sťažnosť v prípade ak by došlo k novým skutočnostiam. (pravidlo 
640, 640.2). K tomuto v tomto prípade nedošlo. 

Podľa ICR pravidla je možno proti oficiálnym výsledkom podať sťažnosť  do 48 hodín od vyhlásenia 
oficiálnych výsledkov, ale to je možné len v prípade, keby došlo k procesným chybám. Proti rozhodnutiu 
“DSQ“ to na základe pravidla 641, 642, 643 nie je možné. 

 

 

ZÁVER: 
JURY postupovala správne. Stanovy ZSL porušené neboli, diskvalifikácia bola oprávnená, i keď prísna, 
ale bolo určené pravidlo/predpis zdôvodňujúci diskvalifikáciu a tiež existujú precedensy z minulosti.  
 
ODPORÚČANIA NA ODSTRÁNENIE IDENTIFIKOVANÝCH NEDOSTATKOV: 
Doporučujeme, aby v prípade vyvolávania štartových čísiel štartérom, ak to bude len trochu možné, 
štartér vyhlasoval spolu so štartovým číslom aj meno pretekára. 
 
 
Adresa pre zaslanie otázok a pripomienok: kontrolor@zsl.sk, sekretariat@zsl.sk 
 
 
V Bratislave dňa: 13. 3. 2022 
 
 
        Ing. Ivan Boledovič, v.r. 
            Predseda KRK ZSL 
 
 
ROZDEĽOVNÍK:  
zidek@zaadvisory.sk 
sekretariat@zsl.sk 
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radovan.cagala@zsl.sk 
janka.staffenova@zsl.sk 
orspredseda@zsl.sk 
dkpredseda@zsl.sk 
pavol.chovanak@zsl.sk 
 
 
Prílohy (fotokópie):  5ks 

1. Podnet A. Žideka 
2. Propozície pretekov 
3. Zápisnica JURY z 23.1.2022 
4. Neoficálna výsledková listina 
5. Stanovisko riaditeľky pretekov 

 


