
Pravidla OK Jihlava 

 

 

Pravidla pro přihlašování na závody 
 

 Přihlašování na závody se řídí samostatným dokumentem, závodníci se 

přihlašují sami přímo v centrálním svazovém systému  ORIS. 

 Jakékoliv pozdní přihlášky si hradí závodník sám (tj. nejen zvýšený poplatek 

za pozdní přihlášení, ale i základní startovné). Pokud takovéto startovné uhradí oddíl 
např. v rámci zjednodušení prezentace, bude toto požadováno po závodníkovi 

dodatečně. 

 Přihlášení k závodu na místě si řeší každý závodník sám na svoje vlastní náklady.  

 Odhlášení, neúčast na závodě – v tomto případě hradí závodník veškeré přímé 
náklady (tj. zaplacené startovné, příp. ubytování). Pouze v případě nemoci či jiné 

závažné příčiny neúčasti (musí být nahlášeno před závodem trenérovi nebo 

vedoucímu akce) nebudou tyto náklady vybírány. Trenéři jsou povinni bezodkladně 

informovat vedoucího akce – na pozdější dodatečné omluvy nebude brán zřetel! 

 Dlužníci nebudou na další závody přihlašováni. 
 Není přípustné startovat v jakémkoliv závodě na cizí jméno (riziko 

disciplinárního řízení). Vždy je nutné provést řádnou změnu jména – toto si řeší každý 

sám. 
  

 

Úhrada nákladů 
 

 Oddíl hradí náklady na účast na závodech následovně: 

o závody oblasti Vysočina: startovné, společná doprava autobusem; 

o závody ČSOS: startovné, doprava (vyjma použití aut viz níže), nejlevnější 

varianta ubytování (obvykle tělocvična) zajištěná pořadatelem (pokud si 
závodník zajistí sám jiné ubytování, pak nemá nárok na úhradu, ani 

částečnou);  

o náklady na ostatní závody si hradí závodníci sami; 

o výše náhrady při použití vlastního auta (pro závody ČSOS pokud není použit 
bus, pro nezbytně nutné cesty při pořádání závodů) je stanovena výborem 

klubu na 0,75 Kč/km/osoba s tím, že maximální částka činí 3,50 Kč/km/auto; 

pokud nelze vézt jiné osoby z důvodu např. zaplnění vozu materiálem 

k pořádání, tak je proplácena částka 2,50 Kč/km/auto. Náhrady proplácí 
M. Venhoda (venhoda@seznam.cz, tel. 606 621 490) nejpozději měsíc 

po konání akce (vyúčtování se provádí vyplněním cestovního příkazu). Ujetá 

vzdálenost je vždy počítána z a do Jihlavy (sídla klubu) nebo místa 

zahájení/ukončení jízdy, pokud je blíže cíli než Jihlava; 

o při MČR v OB (případně jiného závodu dle rozhodnutí výboru) může být 
uhrazeno ekonomické ubytování „na posteli“ (chatky apod.). 

o proplacení jiných nákladů v odůvodněných případech schvaluje výbor klubu 

 Oddíl přispívá mládeži dle dostupných finančních zdrojů v návaznosti na příslušné 

dotační programy: 
o na účast na tréninkovém soustředění (může být odstupňováno dle výkonnosti 

/ soutěžní licence) 

o pro držitele licence A a B od kat. DH14 výše na sportovní lékařské prohlídky 

 
 

Členské příspěvky 
 

 Členské příspěvky pro "aktivní členy oddílu" stanoveny ve výši min. 1 500 Kč od 

kat. D/H21 výše, do D/H20 min. 1 000 Kč (za osobu a rok), 2. dítě v rodině do D/H18 
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platí 500 Kč, další děti v rodině jsou zdarma. Od kat. D/H65 a výše činí členský 
příspěvek 750 Kč, od D/H70 se příspěvek neplatí. Tyto příspěvky platí pro členy vedené 

alespoň pro jednu libovolnou disciplínu (OB, MTBO, LOB). 

 Členský příspěvek pro tzv. "neaktivního člena oddílu" je stanoven na 500 Kč za rok. 

Tento člen si sám hradí startovné a dopravné a eventuální ubytování na závodech, 

s výjimkou oblastního žebříčku, kde může využít autobus zajištěný klubem. Statut 
"neaktivního člena" je vhodný pro závodníky, kteří během roku navštíví např. dva 

oblastní závody nebo jenom chodí do tělocvičny. 

 Účet Fio bank: 2101771305 / 2010, jako variabilní symbol uveďte datum narození 

ve tvaru RRMMDD (neaktivní členové uvedou datum narození ve tvaru RRMMDD999); 
platí se vždy na začátku kalendářního roku. Nejpozdější termín pro zaplacení příspěvků 

(tak, aby se stihla registrace na svazu orientačního běhu ČSOS) je konec měsíce 

února. Společná platba za rodinu je možná pod VS libovolného z členů rodiny. 

 Členské příspěvky jsou povinni hradit všichni registrovaní závodníci. 

 Příspěvky je možno po dohodě uhradit ve splátkách. 
 Příspěvek je možné uhradit i formou daru klubu.  

 Osoby, které nemusí hradit členský příspěvek (případně jen nižší příspěvek) 

v následujícím roce, budou určeny výborem klubu koncem každého roku na základě 

práce pro oddíl po celý rok. Členský příspěvek je pro trenéry zabývající se celoroční 
prací s mládeží snížen o 1.300 Kč. 

 
 

Povinnosti členů oddílu 

 Členové oddílu (od D/H16) jsou povinni se účastnit pořádání závodů. 

V případě absence při pořádání ztrácí tento člen oddílu nárok na úhradu nákladů na 

závodech ČSOS v daném roce. 
 Členové oddílu, kteří jsou přihlášeni k závodu a nemohou se ho zúčastnit z vážných 

důvodů (nemoc, zranění apod.), jsou povinni bezodkladně informovat o své neúčasti 

svého trenéra či vedoucího akce ještě před odprezentováním oddílu. 

 Členové oddílu (od D/H10N až po D/H18) jsou povinni se účastnit závodů 

uvedených ve svazovém kalendáři ORIS v minimálním rozsahu 5x za kalendářní 
rok s výjimkou dlouhodobých onemocnění či zranění. Neplnění povinnosti 

reprezentovat oddíl na závodech může být důvodem k odmítnutí účasti člena na 

soustředěních, zimní přípravě v tělocvičně či štafetových závodech. 

 Členové oddílu, kteří nebudou během celého kalendářního roku ani jednou 

reprezentovat oddíl bez uvedení vážných důvodů, nebudou v následujícím 
kalendářním roce registrováni ve svazovém systému ORIS.  
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