
 

 

 

Informace pro členy Spolku orientačních běžců Olomouc  
na sezónu 2023 

 

1. Roční příspěvky uhraďte do 15. 2. 2023 na účet 2100924349/2010. Ve zprávě pro příjemce uveďte, za koho je platba 
příspěvku.  

Roční příspěvek má 2 složky:  
1. Členský příspěvek ve výši 100,- Kč uhradí všichni členové spolku (i nezávodící). Neuhrazení tohoto příspěvku může 
být podle stanov SOB Olomouc důvodem k ukončení členství ve spolku. 
2. Oddílový příspěvek ve výši podle věku (viz tabulka) uhradí navíc všichni členové, kteří chtějí být v sezóně 2023 
registrováni u ČSOS, aby mohli závodit: 

Registrovaní-skupina dle věku roční oddílový příspěvek z toho na individuální účet  

dorost a dospělí (od ročníku 2008) 1000 Kč 600 Kč 

žáci (ročník narození 2007-2012) 600 Kč 300 Kč 

děti (ročník narození 2013 a mladší) 300 Kč 300 Kč 

Část oddílového příspěvku člena SOB Olomouc tvoří 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, bude závodník vyzván, aby vložil na účet SOB částku 
minimálně ve výši ročního členského příspěvku.  

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 SOB Olomouc pro všechny sekce ČSOS včetně registrace závodníků do 
soutěží ČSOS. Zkratka SOB Olomouc v systému ORIS je UOL (začátek registračních čísel členů SOB Olomouc). 

Sekce OB: Termín řádné registrace je od 1.1. do 28. 2. 2023. Zaregistrován bude každý člen SOB Olomouc, který má  
o registraci zájem, nemá vůči SOB Olomouc dluh a uhradí členský i oddílový příspěvek do 15.2.2023. Registraci má  
na starost Jana Smékalová (j.smekalova#seznam.cz). 

Sekce MTBO: Registrace pro sezónu 2023 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 (či přes své trenéry) prostřednictvím systému ORIS 
(https://oris.orientacnisporty.cz). Přihlášky na závody štafet a družstev koordinují za ženy a dorostenky Pavla Horová  
a Eva Bartoňová, za muže a dorostence Michal Paulíček a David Kopecký, za veterány Roman Šimek. 

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), je povinen současně informovat Jindru Dostálovou. Cílem je, aby se veškeré startovné za oddíl platilo 
převodem z účtu, nikoliv hotově na prezentaci.  

Přihlášky na závody mimo Hanáckou oblast a přihlášky na letní vícedenní závody závodníci nahlásí Jindře Dostálové, 
aby mohla včas uhradit vklady na závody. Není v jejích silách sledovat všechny závody OB.  

Žádáme všechny členy oddílu o včasné přihlašování na závody. Případné výjimky, dodatečné přihlášky apod. řešte 
neprodleně s Jindrou Dostálovou (jindra.dost#seznam.cz). 
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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 podle následující tabulky:  

vklad a doprava MČR všichni závodníci mistrovských kategorií s účastí startu (veteránské kategorie nejsou 
účastníci MČ) 

vklad štafety všichni závodníci SOB 

vklad a doprava ŽA držitelé licencí E, R, A 

Vklad a doprava ŽB držitelé licence B 

vklad MHO všichni závodníci SOB přihlášení v 1. termínu 

lékařská prohlídka 1x ročně držitelé licencí E, R, A, a podle aktuálních finančních možností také držitelé licence B, 
případně a další výkonnostní závodníci 

příspěvek na soustředění SOB dle aktuálních finančních možností primárně podporuje soustředění pořádaná SOB, 
TSM, SCM a SCD HO, 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. 

vzdělávání náklady na získání a prodloužení licencí rozhodčích R1, R2, R3, trenérů T2, T3, školení 
kartografů, případně další 

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. 
- Dle finanční situace oddílu se vyplácí v měsíci únoru příspěvky pro závodníky žákovských, dorosteneckých  

a juniorských kategorií. Výše příspěvku vychází ze závodní výkonnosti za předchozí rok a z aktivity dětí při zapojení 
do práce pro oddíl a do tréninkové činnosti oddílu. Primárně budou podporováni závodníci – držitelé licencí A a B, 
speciální finanční odměna bude vyplacena za medailové umístění na MČR v pěším OB. Oddíl vždy plošně přispěje na 
oddílová soustředění.  

- Sazba příspěvku na dopravu je 3,- Kč/km při racionálním využití auta jen pro závodníky s právem na dopravu. 
Pokud auto přepravuje i osoby bez práva na dopravu (nepočítaje řidiče) sazba je krácena na 1,50 Kč/km (při 
obsazenost 2 závodníků s nárokem na dopravu), resp. 0,75 Kč/km (1 závodník). Závodníkům dopravujícím se 
jednotlivě může být 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 
jednoho týdne po uskutečnění cesty. Později nemusí být proplacen!  

6. Tréninky a soustředění  
Oddíl zajišťuje tréninkový servis pro všechny tréninkové skupiny. Koordinátorkou a hlavní trenérkou je Eva Bartoňová. 
Informace o tréninkových skupinách, jejich trenérech a tréninkových aktivitách jsou na oddílových stránkách.  

7. Lékařské prohlídky 
Všem sportujícím (trénujícím, závodícím) členům SOB Olomouc se doporučuje absolvovat pravidelnou lékařskou 
prohlídku 1) včetně standardního klidového elektrokardiografického vyšetření. Výkonnostním závodníkům na lékařské 
prohlídky přispívá oddíl.  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 z Vyhlášky 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.  
 

8. Kontakty na členy výboru SOB Olomouc, na trenéry SOB Olomouc, případně další kontakty jsou webových stránkách 
Spolku orientačních běžců Olomouc www.sobolomouc.cz. Zde se můžete dozvědět další užitečné informace a aktuality.  
 

Správný směr nejen v lese a úspěšnou sezónu 

přejí členové výboru SOB Olomouc 
 

http://www.sobolomouc.cz/

