Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov,
tel./fax: 242 429 212, tel.: 233 017 410, mobil: 737 011 553, email: csos@cstv.cz, http:www.orientacnisporty.cz

SMĚRNICE PRO EVIDENCI A REGISTRACI ČLENŮ ČSOS
1. Základní ustanovení
1.1 Účelem Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS je zajištění evidence členů Českého
svazu orientačních sportů (dále jen „ČSOS“) a registrace členů ČSOS pro jejich účast v soutěžích
v orientačních sportech.
1.2 Evidence členů ČSOS se provádí prostřednictvím internetové aplikace na www stránkách
informačního systému ČSOS (dále jen „ORIS“).
1.2.1. Evidenci členů, kteří jsou členy ČSOS podle čl. III. odst. 1. Stanov ČSOS, resp. čl. III. odst. 2.
Stanov ČSOS (dále jen „kluby“) provádí sekretariát ČSOS.
1.2.2. Evidenci členů, kteří jsou členy ČSOS podle čl. III. odst. 3. Stanov ČSOS (dále jen „sportovci“)
provádí jednotlivé kluby.
1.3 Registraci sportovců ČSOS pro jejich účast v soutěžích provádí jednotlivé sekce ČSOS podle
čl. 3. této Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS a podle Prováděcích předpisů
k registracím vydaných jednotlivými sekcemi ČSOS.
1.4 Evidované kluby hradí pravidelně základní členský příspěvek (dále jako „členský příspěvek
klubu“) podle čl. 2.2 této Směrnice.
1.5 Za registraci sportovců pro jejich účast v soutěžích hradí klub, jehož jsou členy, rozšířený členský
příspěvek (dále jako „členský příspěvek za registraci“) podle čl. 3.11 této Směrnice.

2. Evidence členů ČSOS
2.1 Základní úpravu členství klubů i sportovců v ČSOS obsahují Stanovy ČSOS (článek II.). Písemná
přihláška klubu za člena ČSOS se podává na předepsaném formuláři, jehož vzor je uveden jako
příloha Prováděcích předpisů pro evidenci členů ČSOS.
2.2 Každý klub, který je členem ČSOS, je povinen ČSOS uhradit každoročně členský příspěvek klubu
určený v Prováděcích předpisech pro evidenci a registraci členů ČSOS. Členský příspěvek klubu
na příslušný kalendářní rok je splatný nejpozději do 15. 1. tohoto kalendářního roku, nebo do 14-ti
dnů ode dne schválení písemné přihlášky za člena ČSOS výkonným výborem ČSOS u těch
klubů, které se členy ČSOS stanou v průběhu kalendářního roku.
2.3 Každý klub, který je členem ČSOS, je povinen každoročně, nejpozději do 15. 1. každého roku,
potvrdit v systému ORIS jak informace o stavu své členské základny k 31. 12. bezprostředně
předcházejícího kalendářního roku, tak veškeré další informační údaje vztahující se k evidenci
klubů ČSOS.
2.4 Každý klub, který je členem ČSOS, je povinen udržovat v systému ORIS platné, pravdivé, úplné a
aktuální kontaktní informace své, kontaktní údaje svých statutárních orgánů, osobní a kontaktní
údaje členů klubu a další informace, sloužící jak pro komunikaci uvnitř ČSOS a v jednotlivých
sekcích ČSOS, tak pro zpracování údajů členské základny ČSOS pro potřeby státních orgánů
nebo dalších poskytovatelů dotací.
2.5 Obsah, struktura a způsob poskytnutí požadovaných informací podle odst. 2.3 a 2.4 jsou popsány
v Prováděcích předpisech pro evidenci a registraci členů ČSOS.
2.6 Sekretariát ČSOS a další pověřené osoby zapisují do evidence členů ČSOS v systému ORIS
informace o získaných kvalifikačních třídách rozhodčích, trenérů, popř. udělené sankce podle
Disciplinárního řádu ČSOS.

3. Registrace sportovců ČSOS
3.1 Registraci sportovců ČSOS provádějí jednotlivé sekce ČSOS vždy samostatně pro svůj druh
orientačního sportu, vždy ve své vlastní databázi registrací sportovců (dále jen „registr“).
3.2 Dokladem o registraci sportovce je jeho uvedení v registru příslušné sekce ČSOS. Aktuální
registry sekcí ČSOS jsou průběžně zveřejňovány v systému ORIS.
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3.3 Základním identifikátorem sportovce v registru je registrační číslo. Registrační číslo sportovce je
tvořeno 7 znaky v této struktuře:
AAANNXX (A = písmeno, N, X = číslice)
kde jednotlivé znaky a čísla mají následující význam:
• AAA _ _ _ _ abecední zkratka klubu
• abecední zkratku klubu přiděluje pro zajištění jednoznačnosti ČSOS
• _ _ _ NN _ _ poslední dvojčíslí roku narození sportovce
• _ _ _ _ _ XX číslo rozlišující v rámci téhož klubu a téhož roku narození
• tyto dva znaky registračního čísla se přidělují:
- v intervalu 00 až 49 pro muže,
- v intervalu 50 až 99 pro ženy.
3.4 Sportovec může mít pouze jednu platnou registraci v rámci jedné sekce ČSOS. Sportovec
nemusí mít, aniž by to mělo vliv na jeho členství v ČSOS, žádnou registraci.
3.5 Jedno registrační číslo smí být použito v jedné závodní sezóně pouze pro jednoho sportovce.
Jedno registrační číslo nesmí být použito ve dvou po sobě bezprostředně jdoucích závodních
sezónách (jednoho druhu orientačního sportu) pro dva různé sportovce.
3.6 Žádost o registraci sportovce může podat pouze klub, jehož je sportovec členem, a to každé
sekci ČSOS zvlášť podle Prováděcích předpisů k registracím příslušné sekce ČSOS.
3.7 Žádost o registraci svých sportovců může podat pouze klub, který řádně splnil svou povinnost dle
odst. 2.2 a 2.3 této Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS, a to až do konce závodní
sezóny, pro kterou požaduje registraci. Je-li žádost podána před začátkem závodní sezóny, jedná
se o řádnou registraci, žádost podaná během závodní sezóny se považuje za dodatečnou
registraci.
3.8 Žádost o registraci musí obsahovat u každého sportovce, pro kterého je žádána registrace, tyto
údaje:
• příjmení a jméno
• datum narození
• poslední platné registrační číslo, resp. klubem nově požadované registrační číslo
• číslo elektronického čipu, pokud ho sportovec má
• u sportovce cizí státní příslušnosti pak poznámka, že je cizím státním příslušníkem
V Prováděcích předpisech k registracím příslušné sekce ČSOS může být uvedena podrobnější
specifikace těchto údajů.
3.9 Žádost o registraci sportovce, kterou podává jiný klub než ten, ve kterém byl tento sportovec
v registru příslušné sekce ČSOS naposledy registrován, se považuje za přestup a musí splňovat
podmínky uvedené v odst. 4.2 této Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS.
3.10 Klub odpovídá za správnou a platnou registraci svých sportovců.
3.11 Registrace je platná až po uhrazení členského příspěvku za registraci. Výše členského příspěvku
za registraci a způsob jeho úhrady pro registraci v každé ze sekcí ČSOS jsou určeny
v Prováděcích předpisech pro evidenci a registraci členů ČSOS.
3.12 Registrace sportovce je účinná pouze pro jednu závodní sezónu.
3.13 V registru sportovců jednotlivých sekcí ČSOS jsou evidovány i další potřebné záznamy podle
Klasifikačního řádu příslušné sekce ČSOS nebo Disciplinárního řádu ČSOS.
3.14 Období trvání závodní sezóny je určeno v Prováděcích předpisech k registracím příslušné sekce
ČSOS.
3.15 Pořádající subjekt sportovní akce je oprávněn kontrolovat registraci závodníků podle registru
sportovců příslušné sekce ČSOS.
3.16 Přestupky při registraci se trestají podle Disciplinárního řádu ČSOS.

4. Přestupy a hostování sportovců ČSOS
4.1 Přestupem se pro účely ČSOS rozumí taková změna, při které je pro sportovce v rámci jednoho
druhu orientačního sportu žádáno o registraci dle článku 3 této Směrnice jiným klubem, než ve
kterém byl naposledy registrován v registru příslušné sekce ČSOS. Přestup nelze provést během
závodní sezóny.
4.2 Chce-li sportovec přestoupit, musí mít vyrovnány všechny závazky ke klubu, ve kterém byl dosud
registrován. Pakliže tomu tak je, musí tento klub vydat sportovci potvrzení o souhlasu
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4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

s přestupem a o uznání vyrovnání závazků. Podrobnosti týkající se obsahu a formy takového
potvrzení, stejně jako další postup při přestupu a následné registraci, určují Prováděcí předpisy
k registracím příslušných sekcí ČSOS.
Pokud jsou splněny náležitosti odst. 4.2, musí klub, který sportovce dosud registroval, bez
prodlení umožnit novou registraci tohoto sportovce, je-li pro to další součinnost tohoto klubu
vyžadována v Prováděcích předpisech k registracím příslušné sekce ČSOS.
Hostováním se rozumí povolený start sportovce na určitých typech závodů (především štafet,
družstev ap.) za jiný klub, než který jej registroval.
Hostování sportovců je řešeno zvlášť jednotlivými sekcemi ČSOS v Prováděcích předpisech
k registracím příslušné sekce ČSOS.
Vedení příslušné sekce ČSOS je oprávněno v odůvodněných případech rozhodnout o výjimkách
z předpisů týkajících se přestupů nebo hostování.
Při přestupu ani při hostování nesmí být vyžadována kluby nebo sportovcem, jichž se přestup
nebo hostování týkají, jakákoliv vzájemná finanční náhrada.

5. Závěrečná ustanovení
5.1 Ke dni nabytí účinnosti této Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS se ruší Směrnice pro
evidenci a registraci členů ČSOS účinná od 1. 1. 2015
5.2 Tato Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS nabývá účinnosti od 1. 1. 2016.
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