
Infomace k oddílovému přihlašování v systému ORIS - http://oris.orientacnisporty.cz 

Uživatel, přístupové údaje 

 Uživatel bude vytvořen vedoucím klubu (Milan Venhoda) – ze systému přijdou na zadaný e-mail přihlašovací údaje 

(jméno, heslo), které následně uživatel může změnit ( https://oris.orientacnisporty.cz/files/help/oris_prihlasovani.pdf ) 

 Každý uživatel má nastaveno právo, že může přihlašovat sám sebe 

 V případě zájmu je možné nastavit, že uživatel může mít právo ze svého účtu přihlašovat jiné konkrétní závodníky (např. 
rodinné příslušníky, kamarády apod.) – pro nastavení pošlete M.Venhodovi (venhoda@seznam.cz) požadavek kdo má mít 
právo koho přihlašovat (ve formátu registračního čísla) – takto lze někomu nastavit právo přihlašovat i ty, kteří nemají 
uživatelský účet (může být vhodné pro přihlašování více dětí v rodině, kteří nebudou mít vlastí uživatelský účet) 

 Každý může sám udělit právo jiným uživatelům, aby ho mohli přihlašovat (v menu „přihlašovací práva“ ->  „zadat nového 
uživatele, který mě může přihlašovat”) 

Přehled závodů 

 V seznamu závodů je vidět do jakého termínu je možné se přihlásit (zeleně první termín, oranžově 2. termín) 

 Ve sloupci „KLB.“ je vidět počet přihlášených z našeho klubu na daný závod, po kliknutí na číslo se zobrazí seznam 

 Na odkazu „mé závody“ je vidět seznam závodů, na které jsem přihlášen (a moje výsledky minulých závodů) 

Registrace, žebříčky 

 Soutěžní registrace bude provedena centrálně (M.Venhoda) 
o OB – automaticky všichni, kteří v předchozí sezóně absolvovali nějaký závod, dále nováčci u kterých se 

předpokládá účast na soutěžích. Ostatní pošlou žádost M.Venhodovi (do 15.2.) 
o LOB, MTBO - automaticky všichni, kteří v předchozí sezóně absolvovali nějaký závod. Ostatní pošlou žádost 

M.Venhodovi 

 Přihlášení do žebříčků bude provedeno centrálně (M.Venhoda) 
o ŽA – automaticky držitelé licence A 
o ŽB-Čechy východ – automaticky držitelé licence B v kategoriích DH14-20, veteráni pošlou žádost M.Venhodovi 

Přihlášky na závody 

 Každý si hlídá termín přihlášek sám (oblastní závody mají termín obvykle do neděle předchozí týden, celostátní závody 
pak do neděle tři nebo někdy jen dva týdny před závody) 

 Odhlášení je možné až do termínu přihlášek – může provést každý sám 

 Přihlášení do kategorie mimo soutěž není uživatelem možné, je nutné napsat e-mail přímo pořadateli. 

 Ubytování na celostátních závodech (ŽA, ŽB) – bude zadáno centrálně podle přihlášek k prvnímu termínu. V případě, že 
ubytování nechcete, napište to do přihlášky do oddílové poznámky 

 Ubytování (a případné další služby) na letních závodech si objednává každý sám 

 Děti bez SI čipů (do DH12, max. druhá sezóna v oddíle) nebudou v přihlášce zadávat požadavek na půjčení čipu. Oddílové 
čipy k zapůjčení budou do ORISu zadány centrálně. Ostatní jsou si povinni zajistit vlastní čip, případně požádat pořadatele 
o zapůjčení čipu, nicméně toto již oddíl nehradí. 

 Závody štafet a družstev budou přihlášeny centrálně na základě požadavků trenérů, případně vzájemné domluvy 
závodníků. 

Úhrada startovného 

 Úhrada startovného bude provedena podle přihlášek v prvním termínu 

 Pokud se někdo přihlásí později (druhý, případně další termín), hradí si kompletní startovné – předá v hotovosti 
vedoucímu akce na místě včas před prezentací. 

 V případě neúčasti na přihlášených závodech uhradí závodník startovné na oddílový účet nejdéle do týdne po závodech  
(úhrada je prominuta v případě nemoci předem nahlášené příslušnému trenérovi nebo vedoucímu akce) 

 Startovné za letní vícedenní závody (případně jiné závody, za které nehradí startovné oddíl) řeší každý sám individuálně, 
obvykle převodem na účet pořadatele (resp. dle informací v rozpise). Jako variabilní symbol platby bývá často používáno 
číslo oddílu dle svazového adresáře - pro SJI je to „0714“ 

 

Výbor OK Jihlava, 20.2.2018 
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