Informace pro členy Spolku orientačních běžců Olomouc na sezónu 2020
1. Roční členský příspěvek uhraďte nejpozději do 15. 2. 2020 na účet 2100924349/2010.
Ve zprávě pro příjemce uveďte, za koho je platba příspěvku.
Členům SOB Olomouc je z části ročního příspěvku vytvořen individuální účet, ze kterého
jsou hrazeny náklady spojené s jeho účastí na závodech. Částka z individuálního účtu, kterou
závodník v daném roce „neprozávodí“, se převádí do další sezóny. Naopak, klesne-li stav
individuálního účtu pod 100,- Kč, je závodník o stavu účtu informován Jindrou Dostálovou
mailem a je povinen do 1 týdne vložit na běžný účet SOB minimálně částku ve výši ročního
členského příspěvku.
V sezóně 2020 se zvyšují vklady na oblastní závody (DH10, DH10N, HDR 70,- Kč,
ostatní kategorie včetně P 120,- Kč) i vklady na celostátní závody (sledujte informace k
závodům v ORISu) a nově bude zaveden vklad za závodníka na společné hanácké tréninky.
skupina dle věku
dorost a dospělí
žáci (ročník narození 2006 – 2009)
děti (ročník narození 2010 a mladší)

roční členský příspěvek
1000 Kč
600 Kč
300 Kč

z toho na individuální účet
600 Kč
300 Kč
300 Kč

Částka na individuálním účtu se navýší každému, kdo získá finanční příspěvek
od sponzora podle pravidel o sponzoringu.
2. Registrace se řídí prováděcími předpisy jednotlivých sekcí ČSOS (OB, LOB, MTBO).
Z prostředků SOB Olomouc se hradí roční klubová registrace, registrace členů spolku
pro všechny sekce ČSOS včetně registrace závodníků do soutěží ČSOS. Zkratka klubu
v systému ORIS je UOL (což je také začátek registračních čísel členů SOB Olomouc).
Sekce OB: Termín řádné registrace je od 1.1. do 28. 2. 2020. Zaregistrován bude každý člen
SOB Olomouc, který má o registraci zájem a uhradí oddílový příspěvek do 15.2.2020.
Zodpovídá Jana Smékalová (j.smekalova#seznam.cz).
Sekce MTBO: Registrace pro sezónu 2020 bude spuštěna 1. března viz sekce MTBO.
Za registraci zodpovídá Ctirad Zbořil (zborilctirad#seznam.cz).
Sekce LOB: Termín řádné registrace v systému ORIS je 30. listopadu viz sekce LOB.
Později je možná dodatečná registrace. Za registraci zodpovídá Roman Šimek
(simek.roman#uhul.cz)
3. Přihlašování na závody
Na závody jednotlivců se přihlašují členové SOB Olomouc samostatně prostřednictvím
systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/). Přihlášky na závody štafet a družstev
koordinují: Roman Šimek (dospělí), Iva Poklopová (dorost) a Hanka Jílková (žáci).
4. Úhrada nákladů spojených se závody OB
Vklady na závody a doprovodné služby (např. ubytování) na závody všech úrovní v ČR
včetně vícedenních letních závodů hradí účetní oddílu z běžného účtu SOB Olomouc
za všechny přihlášené závodníky. Odpovídající částky jsou pak podle pravidel financování
odečteny z individuálních účtů závodníků. Je zakázáno posílat startovné přímo na účet

pořadatele. Závodník, který nestihne řádný termín přihlášek a přihlásí se dodatečně (mimo
systém ORIS např. mailem na pořadatele), současně informuje Jindru Dostálovou. Cílem je,
aby se veškeré startovné za oddíl platilo převodem z účtu, nikoliv hotově na prezentaci.
Osobu zodpovědnou za prezentaci oddílu na konkrétním závodě určí předem Jindra
Dostálová (většinou první dospělý startující) a ten je pak povinen doručit Jindře doklad
o zaplacení.
Žádáme všechny členy oddílu o včasné přihlašování na závody.
Případné výjimky a nesrovnalosti řešte neprodleně s Jindrou Dostálovou.
Členům SOB OLOMOUC, kteří zaplatili členské příspěvky, aktivně se podílí na činnosti
oddílu zejména při pořádání závodů a tréninků hradí SOB náklady spojené se závoděním
dle následující tabulky:
vklad MČR
vklad štafety

všichni závodníci mistrovských kategorií s účastí startu
(pozor veteránské kategorie nejsou účastníci MČR)
všichni závodníci SOB

vklad ŽA

držitelé licencí E, R, A

vklad ŽB

držitelé licence B

vklad MHO

všichni závodníci SOB přihlášení v 1. termínu

lékařská prohlídka 1x ročně

držitelé licencí E, R, A

příspěvek na soustředění

SOB dle aktuálních finančních možností primárně podporuje
soustředění pořádaná SOB, individuální podporu
závodníkům schvaluje výbor SOB na návrh trenéra

příspěvek na ubytování

SOB dle aktuálních finančních možností může přispět na
přiměřené ubytování závodníkům do 26 let na závodech
MČR, ŽA, ČPŠ a všem závodníkům na MČR štafet a družstev.
O výši příspěvku rozhoduje výbor SOB.
náklady na získání a prodloužení licencí rozhodčích R1, R2,
R3, trenérů T2, T3, školení kartografů, případně další

vzdělávání

Poznámky:
- v případě vkladů na závody hradí SOB pouze vklad ve výši 1. termínu pro přihlášení.
- žák kategorie DH14, který získal licenci A, má nárok na proplacení vkladu ŽB
v žákovské kategorii
DOPRAVA: dle aktuálních finančních možností oddílu bude hrazena doprava na závody
MČR, ŽA a ČPŠ za závodníky do 26 let. Pro auta dle pravidla: obsazenost 3 závodníci 3,Kč/km, obsazenost 2 závodníci 1,50Kč/km, obsazenost 1 závodník 0,75 Kč/km.
Závodníkům dopravujícím se jednotlivě bude proplacen vlak nebo autobus. Neproplácí se
úhrada dopravy jinému oddílu. Další vzniklé situace okolo dopravy zkonzultujte s Jindrou
Dostálovou. Řidič auta je povinen zaslat cesťák k proplacení do 1 týdne po uskutečnění
cesty. Později nebude proplacen!

6. Tréninky a soustředění
Oddíl zajišťuje tréninkový servis pro všechny tréninkové skupiny. Koordinátorkou a hlavní
trenérkou je Eva Horčičková. Dorost a dospělé vedou Ivana Poklopová a David Smékal.
Žactvo vedou Hana Jílková a Jiří Kubíček, předžáky (HDR, D10, H10) a začátečníky Zuzana
Štrajtová a Klára Hálková. Podrobnosti o tréninkových aktivitách jsou na oddílových
stránkách www.sobolomouc.cz
7. Lékařské prohlídky 1)
Všichni sportující (trénující, závodící) členové SOB Olomouc absolvují pravidelnou
lékařskou prohlídku včetně standardního klidového elektrokardiografického vyšetření.
Potvrzení od svého lékaře, ne starší jednoho roku, s textem potvrzujícím zdravotní
způsobilost k vykonávání orientačních sportů, odevzdají všichni svým trenérům nejpozději
do konce února 2020. Členové spolku zařazení do TSM (tréninkové středisko mládeže) nebo
do reprezentace ČR absolvují lékařskou prohlídku u sportovního lékaře dle pokynů hlavního
trenéra TSM nebo reprezentace. Bližší informace podají trenéři SOB Olomouc.
1)

Tato povinnost vyplývá ze zákona (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb. o zdravotní
způsobilosti k tělesné výchově a sportu) a její nesplnění může mít následky zejména pro samotné
sportovce, např. při posuzování odpovědnosti v případě úrazu.

Správný směr nejen v lese a úspěšnou sezónu
přejí členové výboru SOB Olomouc

ADRESÁŘ
Jindra*

předseda oddílu
trenér (kroužek DDM)

Lenka*

hospodář

Jindra

pokladník

Jana

přihlášky do spolku a registrace OB

Zuza*

registrace MTBO
předseda kontrolní komise spolku
registrace LOB
koordinuje přihlášky na štafety
trenér (DH10, HDR
a kroužek DDM)
trenér (DH10, HDR
a kroužek DDM)

Jirka

trenér (DH12-14)

Hanka

trenér (DH12-14)

DavidS*

trenér (DH16-20)

Iva

trenér (DH16-20)

Ctirad
Roman*
Klárka

Eva*
Dafča*

šéftrenér
trenér

*) členové výboru SOB Olomouc

Jindřich Smička, mobil: 605229656,
email: jindrich.smicka#szpi.gov.cz
Lenka Holečková, mobil: 606629406, email:
holeckova#sanela.cz
Jindra Dostálová, mobil: 739843113 e-mail:
jindra.dost#seznam.cz
Jana Smékalová, mobil: 728158976,
e-mail: j.smekalova#seznam.cz
Ctirad Zbořil, mobil: 775102499
e-mail: zborilctirad#seznam.cz
Roman Šimek, mobil: 724227172,
e-mail: simek.roman#uhul.cz
Klára Hálková: mobil: 730850488,
e-mail: klarosona#seznam.cz
Zuzana Štrajtová, mobil: 723934365,
e-mail: strajtp#volny.cz
Jiří Kubíček, mobil: 776281016,
e-mail: kubicek.jiri#gmail.com
Hana Jílková, mobil: 603143811 e-mail:
hjilkova1#seznam.cz
David Smékal, mobil: 721315369, email:
david.smekal#upol.cz
Ivana Poklopová, mobil: 724015516,
e-mail: ivcaob#seznam.cz
Eva Horčičková, mobil: 724 422 976 e-mail:
evice99#gmail.com
David Kopecký, mobil: 608252722,
email: kopecky#ueb.cas.cz
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