
 

 
 
 

Rozpis závodu  
 

Název závodu, zařazení do soutěží 
 

 

Pořádající orgán:  Ten, kdo vyhlašuje soutěže (např. Ještědská oblast sekce OB ČSOS) 
 

Pořadatelský subjekt:  Pravděpodobně tvůj oddíl nebo jiný pořadatelský subjekt 
 

Datum:    Nezapomeň správný rok, pokud něco přepisuješ z minula   
 
Centrum:    Jasně definuj místo, např. i pomocí GPS souřadnic 

 
Prezentace:   Místo a čas, kdy je možné navštívit prezentaci.  
 

Kategorie:  - výpis všech vypsaných kategorií vč. jejich zařazení do soutěží 
- uvést případná omezení v jednotlivých kategoriích (např. H21E – 30 
lidí)  
- předpokládané časy – stačí odkaz na ustanovení v Soutěžním řádu 

 

 

Přihlášky: Přes přihláškový systém ORIS - https://oris.orientacnisporty.cz/ 
(doporučován ČSOS),   
- doporučován i uvést kontaktní e-mail pro neregistrované 
- uvést datum uzávěry přihlášek včetně hodiny (např. 20. dubna 2021 
23:59)  
- uvést informaci, zda je možné se hlásit i po termínu (případně zda 
do některých kategoriích) 
 

Vklady:    - jasně strukturované informace o výši všech vkladů pro jednotlivé  
kategorie 

 - nezapomeňte uvést další poplatky (např. zapůjčení čipy) 
Příklad: 

Kategorie/termín: do 20. dubna 2021 

 

později 

DH12, 14, 65, 70, 75, H80 100 Kč 130 Kč 

DH 16 – DH 60 140 Kč 180 Kč 

DH10, DH10L, HDR, P, T 90 Kč 90 Kč 

  
Forma úhrady: 

-Uveďte číslo účtu včetně VS, kam se mají jednotlivé poplatky zasílat 
 

Protesty:    - Uvést výši vkladu při protestech (většinou 200 nebo 400 Kč) 
    - Poštovní nebo e-mailovou adresu, na kterou lze před konáním nebo  

po konání akce posílat případné protesty  
 
Vzdálenosti:  Ubytování – parkoviště 

Parkoviště – centrum 

Centrum – prezentace 



 

 

Centrum – start 

Centrum – cíl 

Start:    - způsob startu (intervalový, handicapový, hromadný) 
    - čas startu 00 
    - doporučujeme: kdy je možné startovat v kategoriích na startovací  

krabičku (např. HDR)  
 
Systém ražení: - jak je řešen způsob označování závodních průkazů 

- doporučujeme uvést, zda jsou jednotky nastaveny do 

bezdotykového režimu 

Mapa: - měřítko mapy a ekvidistance 

- stáří mapy, použitý mapový klíč, autoři mapy 

- informace o tom, zda a jak bude mapa vodovzdorně upravena 

Terén:    - popis terénu dle libovolné charakteristiky 

    - možná nebezpečí  
    - případně jaké tréninkové mapy lze využít 
 
Dětská školka:   - zda bude nabízena či jiná možnost hlídání dětí 
 

Omezení:   - pokud je nějaké omezení, doplňte (např. omezení běžeckého  
oblečení a obutí) 

 
Kontakt:   informace, kde lze získat více informací, např.e-mail a telefon na  

ředitele závodu či jinou kontaktní osobu, odkaz na web nebo ORIS 

 
Ochrana osobních údajů a fotografování (GDPR):  

Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 
formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na 
webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské 
fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, k 
vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě 
závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení 
výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi. 
 

Hlavní funkcionáři:  

Ředitel závodu:  Jméno 
Hlavní rozhodčí:  Jméno (možné doplnit licenci) 
Stavitel tratí:  Jméno (možné doplnit licenci) 
 

Co dále doporučujeme uvést v rozpise (není podmínka Pravidel OB): zda je možný prodej 
sportovního či jiného zboží a na koho se mají zájemci obrátit; jak je řešeno parkování; zda bude na 
závodech catering (jiné občerstvení) 
 

Prostor pro poděkování subjektům, kteří umožnili závod nebo partneři 

 


