
P r a v i d l a 
 

pro přihlašování členů klubu na závody v OB, resp. MTBO a financování nákladů spojených se závodní 
činností členů SK OB Ostrava. 

 

 
1. Každý člen Sportovního klubu OB Ostrava (dále jen SK) obdrží v potřebném časovém předstihu elektronickou 

poštou na svou e-mailovou adresu „Informátor“, v němž budou uvedené údaje o místu a termínu konání 

závodů, a především údaj o konečném termínu pro přihlášení na konkrétní závod v OB, resp. MTBO. Tento 

termín bude zveřejněn i na webových stránkách klubu www.skob-ostrava.cz  i v sekci kalendář akcí. 

2. Každý člen klubu je zodpovědný za svou přihlášku na závody v OB. Nezletilé závodníky přihlašují na závody 

zodpovědné osoby, tj. rodiče, trenéři nebo pověřené osoby. 

3. Závodníci se přihlašují na jednotlivé závody prostřednictvím informačního systému ČSOS ORIS  

(www.oris.cz), pokud organizátor závodu nestanoví jinak a jsou plně zodpovědní za údaje, které do systému 

zadají. 

4. Úhrada startovného závodníkům: 

a) Na závodech KŽ (JKŽ nebo PKŽ) MSKSOS hradí startovné všem přihlášeným a odstartovaným 

členům SK z členského příspěvku závodníka na příslušný rok. 

b) Na závodech ŽB-Morava hradí startovné SK pouze závodníkům – držitelům licence B. Všichni ostatní 

závodníci si hradí startovné v plné výši. 

c) Na závodech, kde jsou vypsány v některých věkových skupinách kategorie B i C (při souběhu závodů 

ŽB-Morava a KŽ MSKSOS) hradí SK startovné ve výši startovného pro kategorie C i závodníkům 

přihlášeným do příslušné kategorie B. Závodník této kategorie hradí jen rozdíl mezi startovným.. 

d) Dodatečně přihlášený závodník, po řádném termínu pro přihlášku na konkrétní závod KŽ, hradí tu část 

startovného, která je rozdílem mezi startovným v řádném termínu (to hradí SK) a startovným 

zvýšeným. 

e) V případě neúčasti přihlášeného závodníka v daném závodě uhradí tento náklady na startovné v plné 

výši sportovnímu klubu (výjimku z tohoto pravidla může učinit po projednání, jen ve zvlášť závažných 

důvodech, VV SK OB Ostrava). 

f) Na závodech ŽA hradí startovné SK pouze závodníkům, držitelům licencí E, A jen v případech, pokud 

startovné nehradí ČSOS. 

g) Na závodech M ČR hradí startovné SK závodníkům, kteří se na něj kvalifikovali v kategoriích DH 16 – 

DH 21. 

5. Doprava na závody KŽ a závody ŽB Morava je zajišťována individuálně vlastními dopravními prostředky, 

případně veřejnou dopravou, či MHD a náklady na ni si hradí závodníci sami v plné výši, pokud u závodníků 

držitelů licence B na závodech ŽB nerozhodne VV SK OB Ostrava jinak. 

6. Půjčovné za jednotku SI (čip na prst) si hradí závodník v plné výši, jen pokud mu nebude moci být zapůjčen 

volný, nepřidělený klubový čip. 

7. SK uhradí při závodech ŽB-Morava, ŽA a M ČR závodníkům v kategoriích žactva a dorostu držitelům licencí 

A nebo B poměrnou část za ubytování, a to až do výše 100,-Kč/nocleh/noc. 

8. Pro přihlašování členů SK na závod, který pořádá náš klub platí následující: 

a) Každý člen SK (případně příznivec nebo rodinný příslušník člena), který se chce zúčastnit tohoto závodu, má 

povinnost se přihlásit ve stejném termínu jako ostatní závodníci dle rozpisu závodu prostřednictvím IS ČSOS 

ORIS, případně na e-mail uvedený v rozpise závodu. 

b) Nepřihlášení členové SK se mohou do závodu přihlásit dodatečně, jen dle možností administrátora závodu a 

to v čase do ukončení prezentace, ale vždy před vlastním začátkem daného závodu a jsou povinni se říd it 

pokyny administrátora závodu. 

 
V Ostravě dne 14.1.2019                                                                     Zpracovali: členové výkonného výboru SK 
 

http://www.skob-ostrava.cz/
http://www.oris.cz/

