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A1) MČR ve sprintu 2021, MČR na klasické trati 2021, MČR na krátké trati 2021 

závody A1: z každého závodu bude natáčen TV dokument TV poř. místo 

22. 5. 2021 
Mistrovství ČR ve sprintu, Manufaktura Český pohár, 
INOV-8 CUP - žebříček A TV STE Šternberk 

12. - 13. 6. 2021 
Mistrovství ČR na krátké trati (Q + F) , Manufaktura 
Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A TV SSU Vojtíškov 

18. - 19. 9. 2021 
Mistrovství ČR na klasické trati (Q + F), Manufaktura 
Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A TV KAM Pohoří 

Partneři ČSOS pro závody kategorie A1: Manufaktura, TOI TOI, T-mapy, Žaket, Sportobchod.cz, 
INOV-8, Sporticus, ČSOB pojišťovna, Trimtex, Konrad, Suninvent, časopis Svět běhu, časopis 
Run, Muzeum JV Moravy ve Zlíně. 

a) Pořadatel použije pro závody mistrovských kategorií startovní čísla s logy partnerů ČSOS, 
která zapůjčí ČSOS: 

• závodníci nejvyšších podkategorií D21 a H21 startují ve finálovém závodě M-ČR se 
startovními čísly partnerů ČSOS (mix partnerů); 

• závodníci nejvyšších podkategorií D16, D18, D20, H16, H18 a H20 startují ve finálovém 
závodě se startovními čísly partnerů ČSOS (jeden partner pro každou kategorii); 

 H-21 (mix) H-20 H-18 H-16 

 

 

 

 

 

 D-21 (mix) D-20 D-18 D-16 

 

 

 

 

 

 
• závazné přidělení rozsahů startovních čísel jednotlivým mistrovským kategoriím MČR ve 

sprintu je následující: 
H21A....     1 – 100 H20A.... 201 – 250 H18A.... 301 – 350 H16A.... 401 – 450 
D21A.... 101 – 200 D20A.... 251 – 300 D18A.... 351 – 400 D16A.... 451 – 500 

v případě, že by bylo do některé kategorie přihlášeno více závodníků než určených čísel, 
budou po dohodě sekretariátu ČSOS s pořadatelem uvedené rozsahy startovních čísel 
upraveny tak, aby všichni závodníci mistrovských kategorií měli startovní číslo; 

• závazné přidělení rozsahů startovních čísel jednotlivým mistrovským kategoriím ve finále A 
MČR na krátké a klasické trati je následující: 

H21A....     1 –   35 H20A.... 201 – 220 H18A.... 301 – 320 H16A.... 401 – 420 
D21A.... 101 – 130 D20A.... 251 – 270 D18A.... 351 – 370 D16A.... 451 – 470 

• právo reklamy na ostatních startovních číslech (tj. kvalifikační závody a podkategorie B a 
nižší finálových závodů D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21) se předává 
jednotlivým pořadatelům. V případě zájmu může startovní čísla pro tyto účely také zapůjčit 
ČSOS, na základě předchozí domluvy. 
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b) Pořadatel společně se sekretariátem ČSOS projedná a zabezpečí podmínky pro realizaci 
TV pořadu ze závodů, který se bude vysílat na ČT sport. 

c) Pořadatel zajistí prezentaci log vybraných partnerů ČSOS (Manufaktura, TOI TOI, T-mapy, 
Žaket, Sportobchod.cz, INOV-8, Sporticus a ČSOB pojišťovna) následovně: 

• umístění uvedených log na internetových stránkách sportovní akce; 

• vytištění uvedených log na mapách vydaných k závodům sportovní akce (min. velikost 
každého loga 3cm2). 

Loga partnerů ČSOS jsou k dispozici na: 
http://www.orientacnisporty.cz/partneri/komercni-partneri-csos (ke stažení v dolní části stránky) 

d) Pořadatel zajistí umístění reklamních prvků s logy partnerů ČSOS (reklamní prvky zapůjčí 
ČSOS) následovně: 

• umístění nafukovacího reklamního oblouku s logy partnerů ČSOS a nafukovacího 
reklamního billboardu  s logy partnerů ČSOS v prostoru cíle nebo shromaždiště (billboard 
umístit za stupni vítězů); 

• umístění 2 reklamních pneusloupů s logy partnerů ČSOS na cílové čáře; 

• umístění reklamních desek a transparentů partnerů ČSOS v doběhovém koridoru, popř. 
jiném divácky atraktivním místě (cca 20 desek 200x80 cm a cca 5 transparentů 300x100 cm 
dle výčtu, který bude zaslán pořadateli cca 1 měsíc před závody); 

Plůtky pro umístění reklamních desek (resp. transparentů) a přívod el. proudu ke dvěma 
nafukovadlům zajistí pořadatel závodu. 

e) Pořadatel zajistí umístění dvou nůžkových stanů 3x3 m v prostoru cíle závodů pro zástupce 
médií, případně pro VIP hosty ČSOS (stany zapůjčí ČSOS). Místo pro umístění těchto stanů 
v rámci organizace cílového prostoru musí odpovídat jejich určení. 

f) Pokud budou při sportovní akci použity mobilní toalety, použije pořadatel mobilní WC firmy 
TOI TOI , sanitární systémy, s.r.o. (za zvláštních podmínek pro pořadatele závodů ČSOS). 

g) Pokud o to firma Vavrys včas požádá, umožní pořadatel bezúplatně postavení stánku INOV-8 a 
umístění nafukovacího reklamního oblouku INOV-8 v prostoru cíle nebo shromaždiště 
(postavení stánku i oblouku zajistí firma Vavrys ve vlastní režii); 
pokud o to firma Sporticus včas požádá, umožní pořadatel bezúplatně postavení stánku 
Sporticus a umístění nafukovacího reklamního oblouku Sporticus v prostoru cíle nebo 
shromaždiště (postavení stánku i oblouku zajistí firma Sporticus ve vlastní režii); 
pokud o to firma Sportobchod.cz včas požádá, umožní pořadatel bezúplatně postavení stánku 
Sportobchod.cz a umístění nafukovacího reklamního oblouku Sportobchod.cz v prostoru cíle 
nebo shromaždiště (postavení stánku i oblouku zajistí firma Sportobchod ve vlastní režii). 
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A2) MČR sprintových štafet 2021, MČR štafet 2021, MČR družstev 2021, 
MČR oblastních výběrů žactva 2021 

závody A2: z většiny závodů bude natáčen TV dokument TV poř. místo 

23.5.2021 Mistrovství ČR sprintových štafet, Česká liga klubů (A) TV STE Litovel 

19.9.2021 Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva ---- PHK 
Vysoká nad 
Labem 

9.10.2021 
Mistrovství ČR štafet, Český pohár štafet (A), 
Česká liga klubů (A) TV AOP 

Kobylá nad 
Vidnávkou 

10.10.2021 Mistrovství ČR klubů, Česká liga klubů (A) TV AOP 
Kobylá nad 
Vidnávkou 

Partneři ČSOS pro závody kategorie A2: Manufaktura, TOI TOI, T-mapy, Žaket, Sportobchod.cz, 
Sporticus, ČSOB pojišťovna, Trimtex, Suninvent, časopis Svět běhu, časopis Run, Muzeum 
JV Moravy ve Zlíně 

a) Pořadatel použije pro závody mistrovských kategorií startovní čísla s logy partnerů ČSOS, 
která zapůjčí ČSOS: 

• štafety kategorií D21 a H21 startují v závodě M-ČR se startovními čísly partnerů ČSOS 
(ČSOB Pojišťovna, Trimtex); 

• štafety ostatních kategorií M-ČR startují se startovními čísly dalších partnerů ČSOS 
(T-mapy, Manufaktura, Žaket, Sporticus, TOI TOI, apod.); 

 H21 D21 H18 D18 
 

 

 

 

 

 

 (H14) (D14) (H12, D12) 
 

 

 

 

 

 

• pro kategorie MČR sprintových štafet budou od každého čísla zapůjčeny st.čísla pro 4 úseky, 
pro MČR štafet pro3 úseky, pro MČR klubů a MČR oblastních výběrů žactva pro 4 úseky 
(čísla budou použita opakovaně, např. pro 1. a 5. úsek, 2. a 6. úsek, atd.); 

• závazné přidělení rozsahů startovních čísel jednotlivým mistrovským kategoriím MČR bude 
domluveno s jednotlivými pořadateli dle odhadů počtu přihlášek a množství st.čísel ve skladu 
ČSOS cca 1 měsíc před konáním závodů; 

• právo reklamy na ostatních startovních číslech (např kategorie přidružených veřejných 
štafetových závodů) se předává jednotlivým pořadatelům. V případě zájmu může startovní 
čísla pro tyto účely také zapůjčit ČSOS, na základě předchozí domluvy. 

b) Pořadatel společně se sekretariátem ČSOS projedná a zabezpečí podmínky pro realizaci 
TV pořadu ze závodů, který se bude vysílat na ČT sport. 
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c) Pořadatel zajistí prezentaci log vybraných partnerů ČSOS (Manufaktura, TOI TOI, T-mapy, 
Žaket, Sportobchod.cz, Sporticus a ČSOB pojišťovna) následovně: 

• umístění uvedených log na internetových stránkách sportovní akce; 

• vytištění uvedených log na mapách vydaných k závodům sportovní akce (min. velikost 
každého loga 3cm2). 

Loga partnerů ČSOS jsou k dispozici na: 
http://www.orientacnisporty.cz/partneri/komercni-partneri-csos (ke stažení v dolní části stránky) 

d) Pořadatel zajistí umístění reklamních prvků s logy partnerů ČSOS (reklamní prvky zapůjčí 
ČSOS) následovně: 

• umístění nafukovacího reklamního oblouku s logy partnerů ČSOS a nafukovacího 
reklamního billboardu  s logy partnerů ČSOS v prostoru cíle nebo shromaždiště (billboard 
umístit za stupni vítězů); 

• umístění 2 reklamních pneusloupů s logy partnerů ČSOS na cílové čáře; 

• umístění reklamních desek a transparentů partnerů ČSOS v doběhovém koridoru, popř. 
jiném divácky atraktivním místě (cca 20 desek 200x80 cm a cca 5 transparentů 300x100 cm 
dle výčtu, který bude zaslán pořadateli cca 1 měsíc před závody). 

Plůtky pro umístění reklamních desek (resp. transparentů) a přívod el. proudu ke dvěma 
nafukovadlům zajistí pořadatel závodu. 

e) Pořadatel zajistí umístění dvou nůžkových stanů 3x3 m v prostoru cíle závodů pro zástupce 
médií, případně pro VIP hosty ČSOS (stany zapůjčí ČSOS). Místo pro umístění těchto stanů 
v rámci organizace cílového prostoru musí odpovídat jejich určení. 

f) Pokud budou při sportovní akci použity mobilní toalety, použije pořadatel mobilní WC firmy 
TOI TOI , sanitární systémy, s.r.o. (za zvláštních podmínek pro pořadatele závodů ČSOS). 

g) Pokud o to firma Sporticus včas požádá, umožní pořadatel bezúplatně postavení stánku 
Sporticus a umístění nafukovacího reklamního oblouku Sporticus v prostoru cíle nebo 
shromaždiště (postavení stánku i oblouku zajistí firma Sporticus ve vlastní režii); 
pokud o to firma Sportobchod.cz včas požádá, umožní pořadatel bezúplatně postavení stánku 
Sportobchod.cz a umístění nafukovacího reklamního oblouku Sportobchod.cz v prostoru cíle 
nebo shromaždiště (postavení stánku i oblouku zajistí firma Sportobchod ve vlastní režii). 
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B) Manufaktura Český pohár 2021, INOV-8 CUP - Žebříček A 2021 

závody B: Závod poř. místo 

18. 4. 2021 
Manufaktura Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A 
(krátká trať) 

VPM Třemošná – Záluží 

8. 5. 2021 
Manufaktura Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A 
(sprint) 

SJI Jihlava 

29. 5. 2021 
30. 5. 2021 

Manufaktura Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A, 
žebříček B Čechy-západ (krátká trať, klasická trať) 

LPM 
Oldřichov 
u Nejdku 

4. 9. 2021 
5. 9. 2021 

Manufaktura Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A 
(klasická trať, krátká trať) 

JPV Malé Hradisko 

25. 9. 2021 
Manufaktura Český pohár, WRE, INOV-8 CUP - žebříček A 
(sprint) 

SHK 
Hradec Králové 
– Pouchov 

Partneři ČSOS pro závody kategorie B: Manufaktura, TOI TOI, T-mapy, Žaket, Sportobchod.cz, 
INOV-8, Sporticus, ČSOB pojišťovna, Trimtex, Konrad, časopis Svět běhu, časopis Run, 
Muzeum JV Moravy ve Zlíně 

a) Pořadatel použije pro závody hlavních kategorií ČP a ŽA startovní čísla s logy partnerů ČSOS, 
která zapůjčí ČSOS: 

• závodníci nejvyšších podkategorií D21 a H21 startují v závodech WRE a Manufaktura 
Českého poháru se startovními čísly partnerů ČSOS (mix partnerů); 

• závodníci nejvyšších podkategorií D16, D18, D20, H16, H18 a H20 startují v závodech 
INOV-8 CUP - žebříčku A se startovními čísly partnerů ČSOS (jeden partner pro každou 
kategorii); 

 H-21 (mix) H-20 H-18 H-16 

 

 

 

 

 

 D-21 (mix) D-20 D-18 D-16 
 

 

 

 

 

 
• závazné přidělení rozsahů startovních čísel jednotlivým kategoriím je následující: 

H21.......     1 – 100 H20A.... 201 – 250 H18A.... 301 – 350 H16A.... 401 – 450 
D21....... 101 – 200 D20A.... 251 – 300 D18A.... 351 – 400 D16A.... 451 – 500 

v případě, že by bylo do některé kategorie přihlášeno více závodníků než určených čísel, 
budou po dohodě sekretariátu ČSOS s pořadatelem uvedené rozsahy startovních čísel 
upraveny tak, aby všichni závodníci kategorií ČP a ŽA měli startovní číslo; 

• právo reklamy na ostatních startovních číslech (tj. mimo nejvyšší podkategorie závodů 
D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21) se předává jednotlivým pořadatelům. 
V případě zájmu může startovní čísla pro ostatní kategorie také zapůjčit ČSOS, na základě 
předchozí domluvy. 
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b) Pořadatel zajistí prezentaci log vybraných partnerů ČSOS (Manufaktura, TOI TOI, T-mapy, 
Žaket, Sportobchod.cz, INOV-8, Sporticus a ČSOB pojišťovna) následovně: 

• umístění uvedených log na internetových stránkách sportovní akce; 

• vytištění uvedených log na mapách vydaných k závodům sportovní akce (min. velikost 
každého loga 3cm2); 

Loga partnerů ČSOS jsou k dispozici na: 
http://www.orientacnisporty.cz/partneri/komercni-partneri-csos (ke stažení v dolní části stránky) 

c) Pořadatel zajistí umístění reklamních prvků s logy partnerů ČSOS (reklamní prvky zapůjčí 
ČSOS) následovně: 

• umístění nafukovacího reklamního oblouku s logy partnerů ČSOS a nafukovacího 
reklamního billboardu  s logy partnerů ČSOS v prostoru cíle nebo shromaždiště (billboard 
umístit za stupni vítězů); 

• umístění reklamních desek resp. transparentů partnerů ČSOS v doběhovém koridoru, popř. 
jiném divácky atraktivním místě (cca 25 desek nebo bannerů o rozměrech od 200x80 cm do 
400x100 cm dle výčtu, který bude zaslán pořadateli cca 1 měsíc před závody). 

Plůtky (resp. kůly) pro umístění reklamních desek (resp. transparentů) a přívod el. proudu ke 
dvěma nafukovadlům zajistí pořadatel závodu. 

d) Pokud budou při sportovní akci použity mobilní toalety, použije pořadatel mobilní WC firmy 
TOI TOI , sanitární systémy, s.r.o. (za zvláštních podmínek pro pořadatele závodů ČSOS). 

e) Pokud o to firma Vavrys včas požádá, umožní pořadatel bezúplatně postavení stánku INOV-8 a 
umístění nafukovacího reklamního oblouku INOV-8 v prostoru cíle nebo shromaždiště 
(postavení stánku i oblouku zajistí firma Vavrys ve vlastní režii); 
pokud o to firma Sporticus včas požádá, umožní pořadatel bezúplatně postavení stánku 
Sporticus a umístění nafukovacího reklamního oblouku Sporticus v prostoru cíle nebo 
shromaždiště (postavení stánku i oblouku zajistí firma Sporticus ve vlastní režii); 
pokud o to firma Sportobchod.cz včas požádá, umožní pořadatel bezúplatně postavení stánku 
Sportobchod.cz a umístění nafukovacího reklamního oblouku Sportobchod.cz v prostoru cíle 
nebo shromaždiště (postavení stánku i oblouku zajistí firma Sportobchod ve vlastní režii). 

f) Pokud bude mít pořadatel zájem, může ČSOS zapůjčit další materiál k použití na shromaždišti 
závodů: 

• 2 reklamní pneusloupy s logy partnerů ČSOS na cílovou čáru; 

• dva nůžkové stany 3x3 m. 
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C) Český pohár štafet 2021, Česká liga klubů 2021 

závody C: závod poř. místo 
8. 5. 2021 
9. 5. 2021 

Český pohár štafet (B), Česká liga klubů (B) SJI Cejle – Horní Hutě 

25. 9. 2021 
26. 9. 2021 

Český pohár štafet (B), Česká liga klubů (B) SJC Zadní Mostek 

Partneři ČSOS pro závody kategorie C: Manufaktura, TOI TOI, T-mapy, Žaket, Sportobchod.cz, 
Sporticus, ČSOB pojišťovna, Trimtex, časopis Svět běhu, časopis Run, Muzeum JV Moravy ve 
Zlíně 

a) Pořadatel použije pro závody hlavních kategorií startovní čísla s logy partnerů ČSOS, která 
zapůjčí ČSOS: 

• závodníci všech kategorií ČPŠ a kategorií žactva startují se startovními čísly partnerů ČSOS 
(ČSOB pojišťovna, Trimtex, T-mapy, Manufaktura, Žaket, Sporticus, TOI TOI, Racom); 

 H21 D21 H18 D18 

 H14 D14 H12 (D135, D165, ...) 

• závazné přidělení rozsahů startovních čísel jednotlivým kategoriím bude domluveno 
s jednotlivými pořadateli dle odhadů počtu přihlášek a množství st.čísel ve skladu ČSOS 
cca 1 měsíc před konáním závodů. 

• právo reklamy na ostatních startovních číslech (např kategorie přidružených veřejných 
štafetových závodů) se předává jednotlivým pořadatelům. V případě zájmu může startovní 
čísla pro tyto účely také zapůjčit ČSOS, na základě předchozí domluvy. 

b) Pořadatel zajistí prezentaci log vybraných partnerů ČSOS (Manufaktura, TOI TOI, T-mapy, 
Žaket, Sportobchod.cz, Sporticus a ČSOB pojišťovna) následovně: 

• umístění uvedených log na internetových stránkách sportovní akce; 

• vytištění uvedených log na mapách vydaných k závodům sportovní akce (min. velikost 
každého loga 3cm2). 

Loga partnerů ČSOS jsou k dispozici na: 
http://www.orientacnisporty.cz/partneri/komercni-partneri-csos (ke stažení v dolní části stránky) 
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c) Pořadatel zajistí umístění reklamních prvků s logy partnerů ČSOS (reklamní prvky zapůjčí 
ČSOS) následovně: 

• umístění nafukovacího reklamního oblouku s logy partnerů ČSOS a nafukovacího 
reklamního billboardu  s logy partnerů ČSOS v prostoru cíle nebo shromaždiště (billboard 
umístit za stupni vítězů); 

• umístění reklamních desek resp. transparentů partnerů ČSOS v doběhovém koridoru, popř. 
jiném divácky atraktivním místě (cca 25 desek nebo bannerů o rozměrech od 200x80 cm do 
400x100 cm dle výčtu, který bude zaslán pořadateli cca 1 měsíc před závody). 

Plůtky (resp. kůly) pro umístění reklamních desek (resp. transparentů) a přívod el. proudu ke 
dvěma nafukovadlům zajistí pořadatel závodu. 

d) Pokud budou při sportovní akci použity mobilní toalety, použije pořadatel mobilní WC firmy 
TOI TOI , sanitární systémy, s.r.o. (za zvláštních podmínek pro pořadatele závodů ČSOS). 

e) Pokud o to firma Sporticus včas požádá, umožní pořadatel bezúplatně postavení stánku 
Sporticus a umístění nafukovacího reklamního oblouku Sporticus v prostoru cíle nebo 
shromaždiště (postavení stánku i oblouku zajistí firma Sporticus ve vlastní režii) 
pokud o to firma Sportobchod.cz včas požádá, umožní pořadatel bezúplatně postavení stánku 
Sportobchod.cz a umístění nafukovacího reklamního oblouku Sportobchod.cz v prostoru cíle 
nebo shromaždiště (postavení stánku i oblouku zajistí firma Sportobchod ve vlastní režii). 

f) Pokud bude mít pořadatel zájem, může ČSOS zapůjčit další materiál k použití na shromaždišti 
závodů: 

• 2 reklamní pneusloupy s logy partnerů ČSOS na cílovou čáru; 

• dva nůžkové stany 3x3 m. 
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D)  Mistrovství ČR v nočním OB 2021, Žebříček B Čechy-východ 2021, 
Žebříček B Čechy-západ 2021, Žebříček B Morava 2021 

závody D: Závod poř. místo 

10. 4. 2021 Žebříček B Morava (klasická trať) TBM Brno, Bystrc 

17. 4. 2021 Mistrovství ČR v nočním OB VPM 
Plzeň, Krašovská 
Aktivity centrum 

29. 5. 2021 
30. 5. 2021 

Žebříček B Čechy-východ (klasická trať, krátká trať) LPU Vysoká u Holic 

29. 5. 2021 
30. 5. 2021 

Žebříček B Morava (krátká trať, klasická trať) VRB Ludvíkov, autocamp 

19. 6. 2021 
20. 6. 2021 

Žebříček B Čechy-východ (krátká trať, klasická trať) OPI 
+DKP 

Paseky u Písku 

19. 6. 2021 
20. 6. 2021 

Žebříček B Čechy-západ (krátká trať, klasická trať) SLA Bilichov 

19. 6. 2021 
20. 6. 2021 

Žebříček B Morava (klasická trať, krátká trať) MOV 
Areál zařízení 
Nová šance 

4. 9. 2021 
5. 9. 2021 

Žebříček B Čechy-východ (krátká trať, klasická trať) STH 
Borovnice 
u Staré Paky 

4. 9. 2021 
5. 9. 2021 

Žebříček B Čechy-západ (klasická trať, krátká trať) LTP 
Nové Město 
(Krušné hory) 

11. 9. 2021 
12. 9. 2021 

Žebříček B Morava (klasická trať, krátká trať) SKM Ski areál Tesák 

Partneři ČSOS pro závody kategorie D: Manufaktura, T-mapy, Žaket, Sportobchod.cz, Sporticus, 
ČSOB pojišťovna. 

a) Právo reklamy na startovních číslech se předává jednotlivým pořadatelům. V případě 
zájmu může startovní čísla zapůjčit ČSOS, na základě předchozí domluvy. 

b) Pořadatel zajistí (pokud to bude technicky možné) prezentaci log vybraných partnerů ČSOS 
(Manufaktura, T-mapy, Žaket, Sportobchod.cz, Sporticus a ČSOB pojišťovna) následovně: 

• umístění uvedených log na internetových stránkách sportovní akce; 

• vytištění uvedených log na mapách vydaných k závodům sportovní akce (min. velikost 
každého loga 3cm2). 

Loga partnerů ČSOS jsou k dispozici na: 
http://www.orientacnisporty.cz/partneri/komercni-partneri-csos (ke stažení v dolní části stránky) 

c) Pokud o to firma Sporticus včas požádá, umožní pořadatel bezúplatně postavení stánku 
Sporticus a umístění nafukovacího reklamního oblouku Sporticus v prostoru cíle nebo 
shromaždiště (postavení stánku i oblouku zajistí firma Sporticus ve vlastní režii) 
pokud o to firma Sportobchod.cz včas požádá, umožní pořadatel bezúplatně postavení stánku 
Sportobchod.cz a umístění nafukovacího reklamního oblouku Sportobchod.cz v prostoru cíle 
nebo shromaždiště (postavení stánku i oblouku zajistí firma Sportobchod ve vlastní režii). 

d) Pokud bude mít pořadatel zájem, může ČSOS zapůjčit další materiál k použití na shromaždišti 
závodů: 

• nafukovací reklamní oblouk s logy partnerů ČSOS a nafukovací reklamní billboard s logy 
partnerů ČSOS; 

• 2 reklamní pneusloupy s logy partnerů ČSOS na cílovou čáru; 

• reklamních desky a transparenty partnerů ČSOS; 

• dva nůžkové stany 3x3 m. 
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E)  VeteraniádaČR v OB 2021 
(noční OB, sprint, krátká tra ť, klasická trať, štafety, kluby) 

závody E: Závod poř. místo 

17. 4. 2021 Veteraniáda ČR v nočním OB VPM Plzeň 

25. 6. 2021 Veteraniáda ČR ve sprintu KON Rýmařov 

26. 6. 2021 
27. 6. 2021 

Veteraniáda ČR na klasické trati 
Veteraniáda ČR na krátké trati 

KON Žďárský potok 

9. 10. 2021 
10. 10. 2021 

Veteraniáda ČR štafet 
Veteraniáda ČR klubů 

AOP 
Kobylá nad 
Vidnávkou 

Partneři ČSOS pro závody kategorie E: Manufaktura, T-mapy, Žaket, Sportobchod.cz, Sporticus, 
ČSOB pojišťovna. 

a) Právo reklamy na startovních číslech se předává jednotlivým pořadatelům. V případě 
zájmu může startovní čísla zapůjčit ČSOS, na základě předchozí domluvy. 

b) Pořadatel zajistí (pokud to bude technicky možné) prezentaci log vybraných partnerů ČSOS 
(Manufaktura, T-mapy, Žaket, Sportobchod.cz, Sporticus a ČSOB pojišťovna) následovně: 

• umístění uvedených log na internetových stránkách sportovní akce; 

• vytištění uvedených log na mapách vydaných k závodům sportovní akce (min. velikost 
každého loga 3cm2). 

Loga partnerů ČSOS jsou k dispozici na: 
http://www.orientacnisporty.cz/partneri/komercni-partneri-csos (ke stažení v dolní části stránky) 

c) Pokud o to firma Sporticus včas požádá, umožní pořadatel bezúplatně postavení stánku 
Sporticus a umístění nafukovacího reklamního oblouku Sporticus v prostoru cíle nebo 
shromaždiště (postavení stánku i oblouku zajistí firma Sporticus ve vlastní režii) 
pokud o to firma Sportobchod.cz včas požádá, umožní pořadatel bezúplatně postavení stánku 
Sportobchod.cz a umístění nafukovacího reklamního oblouku Sportobchod.cz v prostoru cíle 
nebo shromaždiště (postavení stánku i oblouku zajistí firma Sportobchod ve vlastní režii). 

d) Pokud bude mít pořadatel KON zájem, může ČSOS zapůjčit další materiál k použití na 
shromaždišti závodů: 

• nafukovací reklamní oblouk s logy partnerů ČSOS a nafukovací reklamní billboard s logy 
partnerů ČSOS; 

• 2 reklamní pneusloupy s logy partnerů ČSOS na cílovou čáru; 

• reklamních desky a transparenty partnerů ČSOS; 

• dva nůžkové stany 3x3 m. 
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REKLAMNÍ MATERIÁL (pro závody úrovn ě A1, A2, B, C): 

Příslušný materiál (startovní čísla, nafukovací oblouk ČSOS, nafukovací billboard ČSOS, 
reklamní desky či transparenty partnerů ČSOS, případně reklamní pneusloupy nebo nůžkové 
stany) předá pořadateli sekretariát ČSOS, nebo si jej podle dohody převezme od 
předcházejícího pořadatele. 

Všechny další otázky, zejména způsob a dopravu reklamního materiálu mezi jednotlivými 
pořadateli je nutno řešit ve vzájemné dohodě, v případě nejasností či problémů se vše konzultuje 
s generálním sekretářem ČSOS Jiřím Šubrtem, e-mail: csos@orientacnisporty.cz, mobil 
737 011 553. 

Specifické záležitosti závodů úrovně A1 a A2 (TV přenosy) konzultujte též s výkonným jednatelem 
České orientační, s.r.o. Ivanem Matějů, mobil: 602 251 275, e-mail: imateju@orientacnisporty.cz. 

Umístění nafukovacího oblouku v prostoru shromaždiště, nafukovacího billboardu na pódiu za 
stupni vítězů a reklamních transparentů na přenosných plůtkách. 

1a)  Reklamní nafukovací oblouk s logy vybraných partner ů ČSOS 
v  prostoru doběhu nebo shromaždiště závodů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 oblouk umístěný nad cílovou čárou oblouk umístěný na shromaždišti 
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1b) Reklamní nafukovací billboard s logy partnerů ČSOS 
v prostoru shromaždiště závodů, umístěný za stupni vítězů při vyhlašování výsledků 

1c) Reklamní pneusloupy s logy partnerů ČSOS, umístěné na koncích cílové čáry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické informace k nafukovacím reklamním prvkům: 

Velikost nafukovacího oblouku ČSOS je 10,0 m na šířku a 6,4 m na výšku (vnitřní světlost 6,7 m 
šířka, 4,8 m výška), hmotnost balení je cca 40 kg. Velikost nafukovacího billboardu je 5,0 m na 
šířku a 3,4 m na výšku (opěrné dolní nafukovací „nožky“ jsou „hluboké“ 2,6 m kolmo k ploše 
billboardu), hmotnost balení cca 20 kg. Společný převoz obou nafukovadel je možný např. 
v osobním automobilu Škoda Octavia Combi při sklopení zadních sedadel. 

Jak u oblouku, tak i u billboardu, je nutné ukotvení pomocí kovových kolíků (jsou součástí balení), 
nebo jiným vhodným způsobem. Kotví se jak samotné tělo nafukovadel k zemi, tak stabilizační 
šňůry. Během celého závodu musí být nafukovací oblouk i billboard nepřetržitě připojeny 
k elektrické síti o napětí 220V, aby do nich pomocí ventilátoru mohl být vháněn vzduch (příkon 
ventilátoru 150-300W). Po předchozí domluvě je možno k nafukovadlům zapůjčit i jeden 
prodlužovací elektrický kabel o délce 40 m na navíjecím bubnu. 

Pro závody M-ČR (vyjma NOB) je předepsáno též použití reklamních pneusloupů umístěných na 
obou koncích cílové čáry závodu. Každý ze sloupů je vysoký 3,0 m a průměr je 0,75 m, na každém 
sloupu je pomocí suchých zipů připevněna „obalovací plachta“ s logy partnerů ČSOS (na jedné 
polovině) a s nápisem CÍL (na druhé polovině). Pneusloup se nafukuje jednorázově před instalací 
v terénu pomocí přiloženého elektrického kompresoru (napájení 220V), po nafouknutí již nemusí 
být připojen k elektrické síti. Kotvení sloupů se provádí pomocí těžké podkladové desky, na kterou 
se sloup „připíná“ zacvaknutím do zámkového mechanismu. Kotvení pomocí šňůr pak ve většině 
situací není potřeba, ale je možné. Jeden sbalený pneusloup má rozměr cca 30 cm na výšku (a 
průměr stále 75 cm), váhu cca 5 kg, jedna podkladová kotvící deska váží cca 15 kg. 
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Při balení všech nafukovadel je potřeba je co nejvíce vyfouknout, aby po složení zabíraly co 
nejméně prostoru, ventilátory se ponechávají uvnitř nafukovadel (nebalí se extra). S ohledem na 
další pořadatele, kteří budou nafukovadla používat, je žádoucí, aby se do balení také vrátily všechny 
kolíky  a šňůry, které k nafukovadlům patří!!! Pokud se nafukovadla musí sbalit a vrátit (předat 
dále) mokrá, je přebírající povinen v co nejkratší době vše znovu rozbalit a usušit !! (nejlépe uschne 
nafouknuté ☺). 

2) Reklamní desky a transparenty partnerů ČSOS v doběhovém prostoru závodů 

Seznam desek a transparentů: 
Výčet reklamních desek či bannerů k umístění v doběhovém koridoru (popř. jiném divácky 
atraktivním místě) bude zaslán pořadateli cca 1 měsíc před závody (podrobný výčet desek nebo 
bannerů včetně rozměrů a způsobu doručení na místo závodů). 

3) Startovní čísla s logy partnerů ČSOS 

Viz předchozí strany – dle typu závodu, startovní čísla jsou velká 21x21 cm, ke startovním číslům 
jsou dodávány i zavírací špendlíky (dl. 35 - 40 mm) v potřebném množství. Startovní čísla i zavírací 
špendlíky se po závodě vrací (popř. předávají dalšímu pořadateli) ZVLÁŠŤ (tj. je nutné ihned po 
závodě zavírací špendlíky ze startovních čísel vyndat), jinak nastávají problémy s uložením čísel, 
rezavěním špendlíků a tím způsobeným znehodnocováním pořadatelského materiálu. 
 

4) Covidové změny v „Manuálu“  

Pokud budou díky nepříznivé epidemické situaci v ČR v platnosti významná omezení pro pořádání 
sportovních akcí v ČR, budou všichni pořadatelé závodů soutěží sekce OB včas informováni 
sekretariátem ČSOS o případném zmírnění či zrušení některých povinností vyplývajících pro 
pořadatele závodů z této verze „Manuálu“. 
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Loga partnerů ČSOS na mapách a dalších případných tiskovinách závodů 

Loga ČSOS a loga partnerů ČSOS v programu OCAD9 a v souborech EPS a GIF/JPG jsou 
dostupná na webu ČSOS, stejně jako celostránkový soubor PDF se všemi logy partnerů ČSOS. 
Rozcestník k jednotlivým typům log naleznete na adrese: 
http://www.orientacnisporty.cz/partneri/komercni-partneri-csos 
 
Stránka s logy partnerů ČSOS 2021: 
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Mobilní toalety TOI TOI  

Pokud budou při sportovní akci použity mobilní toalety, je pořadatel závodů soutěží ČSOS 
sekce OB povinen použít mobilní toalety firmy TOI TOI. Při objednávce mobilních toalet je možno 
pro všechny závody (i nižších kategorií) využít podmínek smlouvy o spolupráci mezi ČSOS a 
firmou TOI TOI. 

Smlouva platí i v roce 2021 za podobných podmínek jako dříve. Z této smlouvy vyplývají pro 
pořadatele vybraných závodů soutěží ČSOS sekce OB v roce 2021 povinnosti, které jsou zakotveny 
i do smluv o uspořádání závodů mezi ČSOS a jednotlivými pořadateli a detailně specifikovány 
v tomto „Manuálu“ (umístění loga TOI TOI na webu závodu, na mapách pro závody, vystavení 
transparentů TOI TOI v cílovém prostoru, atp.). 

Jako protiplnění za realizaci reklamy, společnost TOI TOI dodá své služby při poskytování 
mobilních toalet pořadatelům závodů ČSOS maximálně v těchto cenových relacích: 

množství cena do 50km cena nad 50km 
 od nejbližší pobočky od nejbližší pobočky 
1 kabina (akce) 1 900 Kč/kus/akce 3 000 Kč/kus/akce 
   servis toalety    500 Kč/kabina 1 000 Kč/kabina 

2 - 4 kabiny (akce) 1 900 Kč/kus/akce 2 200 Kč/kus/akce 
   servis toalet    500 Kč/kabina    900 Kč/kabina 

5 - 7 kabin (akce) 1 700 Kč/kus/akce 
8 - 12 kabin (akce) 1 550 Kč/kus/akce 
13 a více kabin (akce) 1 500 Kč/kus/akce 
   servis toalet 5 a více    500 Kč/kabina 

1 pisoár (akce) 2 500 Kč/kus/akce 3 000 Kč/kus/akce 
   servis pisoárů    900 Kč/kabina 1 500 Kč/kabina 

2 - 4 pisoáry (akce) 2 200 Kč/kus/akce 2 400 Kč/kus/akce 
   servis pisoárů    750 Kč/kabina  1 100 Kč/kabina 

Cena zahrnuje nájemné, dopravu, instalaci, konečné vyčištění, pojištění, odvoz. V případě velkých 
vícedenních akcí se budou ceny stanovovat individuáln ě. 

Pořadatelé sportovní akce si objednají služby u společnosti TOI TOI minimálně 2 týdny před 
termínem závodu na e-mailové adrese info@toitoi.cz. Pronájem mobilních toalet, popř. ostatní 
služby poskytnuté společností TOI TOI, hradí přímo objednatel (pořadatel sportovní akce), a to na 
základě daňového dokladu, který objednateli vystaví společnost TOI TOI. Nezapomínejte při 
objednání zakázky sdělit také svoje DIČ! 

Společnost TOI TOI nabízí i další výrobky vhodné pro pořádání sportovních akcí: sprchový 
kontejner, mycí žlaby, odpadkové koše, velkokapacitní stany, oplocení, plůtky. Bližší informace 
najdete na adrese http://www.toitoi.cz . 


