PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K REGISTRACÍM
sekce OB pro závodní sezónu 2020
1. Základní ustanovení
1.1 Tyto Prováděcí předpisy doplňují a upřesňují základní předpisy ČSOS pro registraci sportovců
v soutěžích, tj. Směrnici pro evidenci a registraci v ČSOS (dále „SpEaR“) a Prováděcí předpisy
pro evidenci a registraci v ČSOS (dále „PP-EaR“), pro sekci OB a závodní sezónu 2020.
1.2 Závodní sezóna v orientačním běhu pro rok 2020 se určuje na období 1. 3. 2020 – 30. 11. 2020.

2. Registrace sportovců
2.1 Žádost o registraci sportovců pro závodní sezónu 2020 mohou podávat jednotlivé kluby od
1. 1. 2020 prostřednictvím informačního systému ČSOS ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/
Vstup do systému registrací je umožněn pouze členovi příslušného klubu s oprávněním od
vedoucího klubu k registrování sportovců klubu.
Podmínkou pro platnost registrací sportovců klubu je splnění povinností vůči ČSOS (zaplacený
základní členský příspěvek klubu, vyplněný evidenční list). (viz. SpEaR 3.8)
Žádost o registraci sportovců se považuje za dodatečnou, pokud je podána v průběhu závodní
sezóny a sportovec byl v předchozí sezóně registrován stejným klubem (viz. SpEaR 3.9)
2.2 Údaje v žádosti o registraci se zadávají ve formátu a v datové struktuře dané vstupním
formulářem informačního systému ČSOS. Elektronickým čipem se pro účely registrace v sekci
OB rozumí SI čip.
2.3 Výše členského příspěvku za registraci sportovců v sekci OB na rok 2020 se stanovuje takto:
věková kategorie sportovce: /*
základní členský příspěvek za řádnou registraci
(viz. PP-EaR 3.1.1)
zvýšený členský příspěvek za dodatečnou registraci
(dle PP-EaR 3.2)

žactvo,
do 10-ti let

žactvo,
ostatní,
11-14 let nad 14 let

0 Kč

40 Kč

100 Kč

0 Kč

60 Kč

150 Kč

/* stanovení věku sportovce se řídí ustanovením Pravidel OB, čl. 7.1
Výše členského příspěvku za registraci sportovce (základní/zvýšený) se řídí datem úhrady
členského příspěvku, nikoliv datem podání Žádosti o registraci.
2.4 Číslo účtu, na který se zasílají členské příspěvky za registraci sportovců v sekci OB pro závodní
sezónu 2020 je: 2401296235/2010, variabilní symbol platby = číslo klubu dle Evidence ČSOS
(Adresáře) (viz. PP-EaR 3.1.1 a 3.3)
2.5 Registrace je platná až po uhrazení členského příspěvku za registraci sportovců. (viz. SpEaR 3.12)
2.6 Úhrada členských příspěvků za registraci od daného klubu bude umisťována k žádostem o
registraci sportovců tohoto klubu v pořadí podání těchto žádostí od nejstarší k nejnovější, v
případě shodného času podání žádostí pak v pořadí registračních čísel sportovců od nejnižšího
k nejvyššímu. V tomto pořadí bude provedena i registrace sportovců, pro které bude členský
příspěvek za registraci uhrazen. (viz. PP-EaR 3.4)

3. Přestupy sportovců
3.1 Procedura a náležitosti k realizaci přestupu sportovce jsou určeny v SpEaR (čl.4.1, 4.2, 4.3 a 4.8)
3.2 Žádost o přestup po termínu (tj. během závodní sezóny) se považuje za výjimku, která se řídí
článkem 4.7 SpEaR.

4. Hostování sportovců
4.1 Hostování sportovců v sekci OB je povoleno v kategorii dorostu pro závody štafet a klubů. Jeden
sportovec smí hostovat pouze v jednom klubu. Ve všech oficiálních závodech štafet a závodech
klubů v kategoriích dorostu v celé závodní sezóně pak musí závodit za klub, kde má schválené
hostování.
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4.2 Procedura a náležitosti k povolení hostování sportovce jsou určeny v SpEaR (čl.4.4, 4.5 a 4.8)
4.3 Žádost o hostování u řádně neregistrovaného sportovce či žádost o hostování po termínu
(tj. během závodní sezóny) se považuje za výjimku, která se řídí článkem 4.7 SpEaR.

5. Závěrečná ustanovení
5.1 Tyto Prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2020 nabývají účinnosti od
1. 1. 2020. Jejich případné změny a doplňky schvaluje vedení sekce OB.
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