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SMĚRNICE PRO ÚČAST V ZÁVODECH ČSOS
1. Základní ustanovení
1.1 Tato směrnice upravuje účast jednotlivých fyzických osob v závodech sportovních akcí,
pro které jsou závazná pravidla jednotlivých druhů orientačních sportů vydaná
příslušnými sekcemi ČSOS. Účast v závodech, pro které platí pravidla mezinárodní
federace (IOF), se řídí přednostně těmito mezinárodními pravidly.
1.2 Definice pojmů:
• „sportovní akce“ je organizovaná událost, při které probíhají závody jednotlivých
kategorií
• „kategorie“ je skupina závodníků omezená podle daných kritérií (zpravidla podle
pohlaví a věku závodníků, popř. podle výkonnosti, typu závodu, aj.)
• „závod“ je soupeření v rámci jednotlivé kategorie vypsané při sportovní akci
• jako „soutěž“ se označuje závod nebo série závodů, které jsou zařazeny do
soutěžního řádu příslušné sekce ČSOS nebo nižších organizačních složek ČSOS
• jako „etapový závod“ se označuje taková akce, při které se sčítají výsledky několika
jednotlivých závodů příslušné kategorie, které následují po sobě v kratším časovém
období, do jediných celkových výsledků „etapového závodu“ této kategorie (nemusí
být nutně pořádáno ve více dnech)
• „osoba“ je fyzická osoba, evidovaná v ČSOS, podílející se na naplňování účelu
a hlavní činnosti ČSOS (sportovec, trenér, rozhodčí, kartograf, organizační
pracovník, funkcionář, pořadatel, atp.), která je členem některého klubu ČSOS
• „účastníci sportovní akce“ jsou závodníci, pořadatelé, trenéři, doprovod závodníků,
diváci, novináři a další fyzické a právnické osoby, které byly pořadatelem sportovní
akce na sportovní akci pozvány či se souhlasem pořadatele sportovní akce poskytují
nebo zajišťují služby dalším účastníkům sportovní akce
• „závodník“ je osoba, která je přihlášena k závodu, je odprezentována a odstartuje
do závodu
• „sportovec“ je osoba, která je registrována pro účast v soutěžích ČSOS
1.3 Za svoji zdravotní způsobilost k absolvování závodu odpovídá každý závodník sám
(u závodníků do věku 18-ti let jejich zákonný zástupce).
1.4 Každý účastník sportovní akce se jí zúčastňuje na vlastní nebezpečí.
1.5 Každý závodník svojí přihláškou k závodu zároveň potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byla
v průběhu sportovní akce zachycována jeho podoba tak, aby podle zobrazení bylo
možné určit jeho totožnost (formou fotografie, videozáznamu apod.) a dále souhlasí
s tím, že tyto záznamy mohou být použity při prezentaci sportovní činnosti.
1.6 Účast konkrétních sportovců v závodech může být omezena sankcemi dle
Disciplinárního řádu ČSOS.

2. Účast v oficiálních závodech ČSOS
2.1 „Oficiálními závody ČSOS“ se rozumí závody, které jsou zařazeny do soutěží
jednotlivých organizačních složek ČSOS.
2.2 Sportovci startují v oficiálních závodech ČSOS za klub, za který byli zaregistrováni a
s jeho vědomím. Výjimkou je hostování podle Směrnice pro evidenci a registraci
v ČSOS.
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2.3 Sportovci startují v oficiálních závodech ČSOS ve věkové kategorii podle pravidel
daného druhu orientačního sportu, která vydávají příslušné sekce ČSOS.
2.4 Účast ve vypsaných kategoriích oficiálních závodů ČSOS může být výkonnostně či jinak
omezena kritérii, uvedenými v soutěžním řádu příslušné soutěže nebo v rozpise
sportovní akce.
2.5 Výkonnost sportovce se osvědčuje soutěžní licencí, kterou udělují jednotlivé sekce
ČSOS na základě Klasifikačního řádu příslušné sekce ČSOS.

3. Závěrečná ustanovení
3.1 Ke dni nabytí účinnosti této Směrnice pro účast v závodech ČSOS se ruší Směrnice pro
účast na závodech ČSOS účinná od 1. 1. 2016.
3.2 Tato Směrnice nabývá účinnosti od 18. 1. 2018.
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