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PŘEDPIS K ODVODŮM ZE STARTOVNÉHO 

Pořadatelé závodů ČSOS jsou povinní provést odvod ze startovného Českému svazu 
orientačních sportů, resp. Krajským svazům ČSOS. 
A) Závody soutěží ČSOS: 

1. Pořadatel závodu v orientačním běhu, lyžařském orientačním běhu, MTBO nebo 
Trail-O, který je zařazen do kalendáře hlavních závodů ČSOS, provádí odvod 
Českému svazu orientačních sportů ze startovného závodníků. 

2. Odvod je stanoven ve výši 10 % ze základního startovného (dle rozpisu závodu) všech 
závodníků (resp. štafet), kteří byli zařazeni do výsledkové listiny. 

B) Etapové závody: 
1. Pořadatel etapového závodu v orientačním běhu, lyžařském orientačním běhu, MTBO 

nebo Trail-O, který je zařazen jako etapový do kalendáře závodů ČSOS v systému 
ORIS, provádí odvod Českému svazu orientačních sportů ze startovného závodníků. 

2. Etapový závod je závod skládající se z několika etap následujících po sobě v kratším 
časovém období, které tvoří jeden závod s jedinými celkovými výsledky. V systému 
ORIS je takovýto závod označen jako „etapový“ (disciplína = „ET“). 

3. Odvod je stanoven ve výši 10% ze základního startovného (dle rozpisu závodu) všech 
závodníků, kteří byli zařazeni do výsledkové listiny. 

C) Ostatní závody: 
1. Pořadatel závodu v orientačním běhu, lyžařském orientačním běhu nebo MTBO 

zařazeného do kalendáře závodů Krajského svazu nebo soutěžní oblasti ČSOS 
provádí odvod příslušnému Krajskému svazu ČSOS ze startovného závodníků (resp. 
štafet), dle rozhodnutí Krajského svazu ČSOS. 

Společná ustanovení: 
1. Počet závodníků (resp. štafet) zařazených do výsledkové listiny se určuje dle 

oficiálních výsledků závodů jednotlivých kategorií příslušné úrovně, které jsou 
uveřejněny v informačním systému ORIS, popř. na oficiální webové stránce závodů. 

2. Odvod příslušných finančních prostředků provede pořádající subjekt: 

• u závodů dle písm. A) a písm. B) převodem na účet ČSOS u Moneta Money Bank, 
číslo účtu 1716809504/0600, VS pro OB: ****064911 
 LOB: ****064912 
 MTBO: ****064913 
 Trail-O: ****064914 
(**** = číslo pořádajícího klubu v systému ORIS), 

• u závodů dle písm. C) převodem na účet příslušného KS. 
3. Je-li závod etapový, nebo je v rozpise závodu vázána výše startovného na termín 

přihlášek, dohodne konkrétní způsob výpočtu odvodu ze startovného pořadatel závodu 
se sekretariátem ČSOS resp. s příslušným KS ČSOS. 

4. Odvod na účet ČSOS musí být proveden nejpozději do 30 dnů po konání závodu. 
Informaci o způsobu výpočtu částky odvodu ze startovného zašle pořadatel na 
e-mailovou adresu sekretariátu ČSOS (csos@orientacnisporty.cz). 

5. Evidenci o závodech a jednotlivých odvodech vede: 
• sekretariát ČSOS pro závody dle písm. A) a písm. B); 
• KS ČSOS pro závody dle písm. C). V případě, že se jedná o závod, který je 

společným pro více KS, vede přehled ten KS, který je pořádajícím orgánem závodů. 
 
Schválil VV-ČSOS dne 17. 5. 2017 


