
Povinnosti pořadatele – pořadatel se zavazuje: 

1. Uspořádat závod v souladu s Pravidly orientačního běhu, Soutěžním řádem soutěží Pražské oblasti 
ČSOS, Prováděcími předpisy k soutěžím Pražské oblasti ČSOS v roce 2018 a ostatními platnými 
sportovně technickými dokumenty.  

2. U kategorií, zařazených do Rankingu, dodržovat též příslušná ustanovení Soutěžního řádu sekce OB 

a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB v roce 2018.  

3. Použít pro závod mapu, která byla zpracována podle platného mapového klíče ČSOS. Pořadatel  z 

Pražské oblasti může na tvorbu mapy obdržet od PKS ČSOS příspěvek dle Hospodářských směrnic 

PKS. 

4. Připravit nejméně dvě kategorie určené pro veřejnost: kategorii HDR (rodiče s dětmi, trať na úrovni 

DH10L, ve výsledcích od této kategorie oddělená) a kategorii P (příchozí, trať na úrovni DH12). U 

závodů zařazených do Pražského poháru žactva (PPŽ) pro tyto kategorie nemusí být použit razící 

systém SI a závodníkům nemusí být pořadateli měřen čas. Příprava dalších tréninkových kategorií je 

doporučena. 

5. V souladu s Pravidly OB a Soutěžním řádem PSOS zaslat nejpozději 6 týdnů před konáním závodu 

předsedovi soutěžní komise (Pavel Kurfürst, pakuo@email.cz) ke schválení návrh rozpisu. 

6. Nejpozději 15 dnů před termínem přihlášek umístit rozpis na internetové stránky závodu a odkaz 

na rozpis do informačního systému ORIS. 

7. Do 24 hodin od ukončení závodu zveřejnit v ORISu předběžné výsledky. Do 3 dnů po závodě 

zveřejnit oficiální výsledky v ORISu a neprodleně informovat počtáře žebříčků (Lenka Forstová: 

forstova@ms.mff.cuni.cz, Pavel Vinš: pavel.vins@zaket.cz), že zveřejněné výsledky jsou definitivní. 

8. Do 14 dnů po závodě zaslat předsedovi soutěžní komise (Pavel Kurfürst: pakuo@email.cz) vyplněný 

formulář Protokolu o závodě. 

9. Je-li pořadatel oddíl/klub Pražské oblasti ČSOS, odvést do 14 dnů po závodě PKS ČSOS 10 Kč za 

každého startujícího závodníka dle Hospodářských směrnic PKS. 

10. Pokud pořadatel používal SI-čipy PKS ČSOS, odvést do 14 dnů po závodě PKS ČSOS dle 

Hospodářských směrnic PSK za každý zapůjčený čip 20 Kč/závod. 

11. Pořadatel, který přebírá od PKS ČSOS materiál (elektronické razící zařízení Sport-Ident, SI čipy, 
reklamní materiál, ostatní materiál), je povinen vyplnit digitální předávací formulář na internetové 
stránce: https://sites.google.com/obkotlarka.cz/sportident/. Na tomto odkazu je k dispozici také 
přesný obsah kufrů s jednotkami, aktualizace SW a užitečné tipy pro pořadatele. 

12. Pořadatel ručí za poskytnuté elektronické razící zařízení Sport-Ident a reklamní materiál firmy 
Manufaktura, případně další materiál (např. vlajky Start a Cíl), od okamžiku převzetí, stanoveného 
v předávacím protokolu až do okamžiku předání, opět uvedeného v předávacím protokolu. Pořadatel 
se zavazuje uhradit případné poškození zařízení v plné výši.  

13. V případě, že přes přiměřenou ostrahu došlo při závodě zařazeném do Pražského žebříčku (PŽ) 
pořádaném klubem z Pražské oblasti ke ztrátě kontrolních jednotek Sport-Identu prokazatelně v době 
konání závodu, uhradí pořadatel částku dle Hospodářských směrnic PKS. Ztrátu jednotek je pořadatel 
povinen ohlásit bezprostředně po skončení závodu, jinak uhradí ztracené kontrolní jednotky v plné 
výši. V případě ztráty ostatního materiálu PKS uhradí pořadatel náhradu v plné výši. 

https://sites.google.com/obkotlarka.cz/sportident/


14. U závodů zařazených do Pražského žebříčku (PŽ) je pořadatel povinen použít poskytnutý reklamní 
materiál. V rozpisu, pokynech, výsledcích a na www stránkách závodu je povinen viditelně umístit 
logo Manufaktura. 

15. Pořadatel se zavazuje vrátit všechny převzaté materiály uvedené v předávacím protokolu bez 

zbytečného prodlení, nebo je po domluvě se správcem předat přímo zástupci pořadatele příštího 

závodu. 

 

Práva pořadatele – pořadatel má právo: 

1. Vybrat od přihlášených závodníků startovné v maximální výši stanovené Hospodářskými 
směrnicemi PKS. 

2. Provádět na závodě prezentaci libovolného subjektu v případě, že tím nejsou narušeny ustanovení 
této smlouvy. 

3. Je-li pořadatel oddíl/klub Pražské oblasti ČSOS, má právo na příspěvek na pořádání závodu dle 

Hospodářských směrnic PKS. Podmínkou je vyúčtování závodu do 2 měsíců od data konání, 

nejpozději do 1. 12. běžného roku. 

 

Změny sportovně technických dokumentů PKS ČSOS oproti minulému roku: 

1. Do PŽ a PPŽ jsou nově v kategorii DH10 zařazeni závodníci registrovaní v sekci OB ČSOS, kteří jsou 

členy oddílů Pražské nebo Středočeské oblasti ČSOS. Dosud u této kategorie byly oproti ostatním 

kategoriím do soutěží zařazeni i členové jiných oddílů. 

2. Na závodech zařazených do PŽ a PPŽ nebo vypsaných jako OM je použit razící systém SI 

v kontaktním režimu. Výjimku povoluje soutěžní komise PKS ČSOS. 


