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PŘEDPIS K ODVODŮM Z VKLADŮ 

Pořádající subjekty oficiálních závodů ČSOS jsou povinny provést odvod z vkladů Českému 
svazu orientačních sportů, jedná-li se o následující typy závodů: 
A) Závody soutěží ČSOS: 

1. Pořádající subjekt sportovní akce v orientačním běhu, lyžařském orientačním běhu, 
MTBO nebo Trail-O, provádí odvod z vkladů závodníků (resp. štafet) všech závodů 
(kategorií), které jsou zařazeny do soutěží vypsaných příslušnou sekcí ČSOS (dle 
platného soutěžního řádu dané sekce) jako pořádajícím orgánem. Neplatí pro ty 
závody (kategorie), které jsou zařazeny pouze do Rankingu OB, resp. Rankingu 
veteránů OB. 

 (viz. též příklady na konci dokumentu) 

B) Etapové závody: 
1. Pořádající subjekt etapového závodu v orientačním běhu, lyžařském orientačním běhu, 

MTBO nebo Trail-O, který je zařazen jako etapový do kalendáře v systému ORIS (dle 
definice ve „Směrnici pro účast v závodech ČSOS“), provádí odvod z vkladů závodníků 
všech vypsaných závodů (kategorií). 

Společná ustanovení: 

1. Odvod z vkladů u výše uvedených typů závodů se provádí Českému svazu 
orientačních sportů a je stanoven ve výši 10 % ze základního vkladu dle rozpisu 
sportovní akce (základním vkladem se rozumí výše vkladů platných v prvním termínu 
přihlášek). 

2. Počet závodníků (resp. štafet) se pro účely výpočtu výše odvodů z vkladů určuje dle 
oficiálních výsledků závodů jednotlivých kategorií dané soutěže, které jsou uveřejněny 
v informačním systému ORIS, závodníci startující mimo soutěž se nezapočítávají. 

3. Odvod z vkladů musí být proveden nejpozději do 30 dnů od posledního dne konání 
sportovní akce. Informaci o výpočtu částky odvodu z vkladů zašle pořádající subjekt na 
e-mailovou adresu sekretariátu ČSOS (csos@orientacnisporty.cz). 

4. Odvod příslušných finančních prostředků provede pořádající subjekt sportovní akce na 
účet ČSOS u GE Money Bank, číslo účtu 1716809504/0600. Jako variabilní symbol 
platby podle disciplíny závodů použije: 

pro OB: ****064911 
pro LOB: ****064912 
pro MTBO: ****064913 
pro Trail-O: ****064914 
(**** = číslo pořádajícího subjektu v systému ORIS) 

5. Ze závodů, které nespadají pod výše uvedené typy závodů se odvody z vkladů 
Českému svazu orientačních sportů neprovádějí. 

Tento předpis nahrazuje „Předpis k odvodům ze startovného“ platný od 17.5.2017 a nabývá 
účinnosti dne 12.1.2023 
 
Schválil VV-ČSOS dne 11.1.2023 

 

 
 
 
 



Předpis k odvodům z vkladů závodů ČSOS 

 
Příklady závodů (kategorií) typu “A)“, ze kterých se na různých typech sportovních akcí 
provádějí/neprovádějí odvody Českému svazu orientačních sportů: 

Sportovní akce: odvod se provádí: odvod se neprovádí: 

Mistrovství ČR v OB 
jednotlivců (např. na 
klasické trati) 

mistrovské kategorie (D21, H21, 
D20, D18, D16, H20, H18, H16) 

nemistrovské kategorie (např. 
připojený veřejný závod) 

Žebříček B Morava a 
oblastní žebříček JM 
oblasti (Jihomoravská 
liga) 

kategorie započítávané do 
Žebříčku B - Morava 
(D/H14B až D75B/H80B) 

všechny kategorie započítávané 
pouze do oblastního žebříčku 
(D/H10C až D/H90C, resp.D) 
a kategorie veřejné (D/H10N, HDR, 
příchozí, trénink, apod.) 

Český pohár štafet a 
mistrovsví oblasti štafet 

kategorie započítávané do 
Českého poháru štafet 
(D21, H21, D18, H18) 

kategorie žáků a veteránů, MIX, 
případně kategorie D/H18C a 
D/H21C vypsané zvlášť pouze pro 
mistrovství oblasti 

Veteraniáda ČR a 
oblastní žebříček 

D/H35 až D75/H80 všechny kategorie započítávané 
pouze do oblastního žebříčku 
(D/H10 až D/H21) 
a kategorie veřejné (HDR, příchozí, 
trénink, apod.) 

Oblastní žebříček 
samostatný 
(pro jednu i více oblastí, 
není součástí etapového 
závodu) 

žádná kategorie (ani rankingové 
D/H20 a D/H21, nebo ranking 
veteránů D/H35 až D75/H80) 

všechny kategorie vypsané při 
sportovní akci 

Český pohár, Žebříček a 
a Žebříček B v LOB 
jednotlivců 

kategorie započítávané do 
Českého poháru LOB 
(D21, H21E), Žebříčku A LOB 
(D/H14A až D/H21A) a 
Žebříčku B LOB (D/H35B až 
D/H75B) 

ostatní kategorie (D/H12, Open, 
apod.) 

Český pohár MTBO 
jednotlivců 

kategorie započítávané do 
Českého poháru MTBO 
(W/M14 až W60/M70) 

ostatní kategorie (W/M11, Open, 
apod.) 

 
 
 


