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Předseda oddílu 
Jindřich Kořínek 
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Hospodář 
Veronika Horáková 
hospodar@tur.cz 

Oddílové oblečení 
Lucka Vřešťálová 
lucka.vrestalova@seznam.cz 

Přihlášky, registrace 
Jan Hyka 
honza.hyka@gmail.com 

Skupina dětí 0-8 let 
Petra Pavlovcová 
pavlovcik.p@seznam.cz 

Skupina žáků 9-14 let 
Lucka Krafková 
lucie.krafkova@gmail.com 

Skupina dorostu 
Filip Stárek 
filip.starek@tjturnov.cz 

Trenérská rada 
Martin Luštický 
martin.lusticky@gmail.com 

CESTOVNÉ 
Cestovné oddíl hradí svým 
členům na všechny oficiální 
závody dle jejich kategorie 
registrace. Sazba je 4 Kč/km 

při plném vozidle, jinak 1 Kč/
km/člen oddílu. Cestovné je 
propláceno vždy z Turnova 
do centra závodů a zpět. 
Formulář na cesťák je ke 

s t a že n í v i n t e r n í čá s t i 
o d d í l o v é h o w e b u č i u 
hospodáře.

VÍCEDENNÍ 
Letní vícedenní, veřejné či 

jiné oblastní závody mimo 
Ještědskou oblast budou 

přihlašovány oddílem pouze 
pokud budou v přihláškovém 
systému, ostatní si přihlásí 
z ávodn í k i nd i v iduá lně . 
Vklady na tyto závody oddíl 

za závodníka nehradí.

PŘIHLAŠOVÁNÍ 
Vždy přes oddílový systém! V 
případě pozdního přihlášení 
si závodník zařizuje dohlášku 
samostatně a je povinen 

doplnit údaje o své účasti do 
přihláškového systému (kvůli 
dopravě a vyúč tován í ) . 
Závodník hradí rozdíl vkladu 
oproti normálnímu v případě, 

že se nepřihlásil v termínu.

ČLENSTVÍ 
Členem OOB TJ Turnov se stává každý na základě své svobodné vůle a po splnění potřebných 
náležitostí. Cílem každého člena je reprezentovat oddíl a to na poli sportovním i společenském, na 
závodech, oddílových akcích i v běžném životě.

VÝHODY ČLENSTVÍ 
Oddíl hradí za své členy: 

• Vklady na oficiálních závodech ČSOS dle 
kategorie příspěvků 

• Cestovné na oficiální závody 

• Ubytování na hlavních víkendových závodech 
do výše ceny ubytování v tělocvičně

Oddíl dále nabízí: 

• Účast na oddílových trénincích a soustředěních 

• Příspěvek na oficiální oddílové oblečení 

• Čerpání klubových výhod u oddílových 

partnerů (O-RUN, HOKOF, atd.)

PŘIHLÁŠKOVÝ SYSTÉM => WWW.TUR.CZ/PRIHLASKY 
Přes přihláškový systém oddílu probíhá přihlašování na veškeré závody hrazené klubem a další 

oddílové akce. Dále má každý člen v systému své oddílové konto, přes které probíhá vyúčtování vůči 
oddílu a na kterém si musí člen udržovat kladný zůstatek, aby mu bylo umožněno přihlašování na 
závody. Přihlašovací jméno je vždy registrační číslo člena. V sekci Nastavení je každý člen povinen 
vyplnit a aktualizovat své údaje! Především ŘČ, adresu, tel., email apod. Za děti vyplní trenér.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ČLENA 
• Uhradit řádně a v termínu členské příspěvky 

• Přihlašovat se na závody včas a výhradně přes oddílový přihláškový systém 

• Participovat na pořádání závodů pořádaných oddílem 

• Reprezentovat klub za všech okolností 

• Na všech hlavních závodech sekce OB ČSOS (ŽA, ŽB, ČP, MČR) běhat v oficiálním oddílovém 
oblečení a na vyhlášení vítězů vždy nastoupit v oddílové vestě či bundě s logy partnerů klubu.

ZÁVOD SE NEVZDÁVÁ 
Závodník si hradí vklad na 
jakémkoliv závodě, kde byl 
přihlášen a nenastoupil do 
závodu nebo byl z  jakéhokoliv 

důvodu diskvalif ikován. V 
případě štafetového závodu 
hradí poměrnou část vkladu.

WEB 
Středobodem dění oddílu je webová stránka www.tur.cz. Tato stránka obsahuje přihláškový systém a 
všechny informace o klubu. Členové mají možnost vyžádat si přihlašovací údaje a přistupovat do 
interní sekce webu, kde jsou ke stažení interní oddílové dokumenty. Jako dopněk je možné sledovat 
a přispívat na facebookovou stránku oddílu: https://www.facebook.com/OOBTURNOV.

PŘÍRUČKA TURNOVÁKA

Člen oddílu je povinen uhradit členské příspěvky nejpozději do 15. 2. daného roku, a to v případě, že 
již byl registrován předcházející sezónu. Případný nově registrovaný zájemce uhradí příspěvky ihned 
po oznámení svého zájmu na oddílový účet. Po uhrazení oddílových příspěvků bude provedena 
registrace do ČSOS. Po registraci dostane člen přiděleno registrační číslo a obdrží přihlašovací údaje 
do systému.
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POŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ 
Každý člen oddílu je povinen podílet se na pořádání závodů pořádaných oddílem. Děti a žáci do kategorie D/H14 na závodech 
startují a reprezentují, pořadatelskou činnost za ně vykonávají rodiče. V případě, že se člen nemůže účastnit pořádání, je třeba to 
neprodleně oznámit výboru oddílu. Aktivní účast na pořádání je podmínkou pro čerpání příspěvků na soustředění, tréninky, 

školení, apod. Každoročně oddíl pořádá Pěkné prázdniny s OB v  Českém ráji – vícedenní letní závody, tradičně předposlední 
víkend letních prázdnin. Pořádání těchto závodů je ekonomickou nutností pro fungování klubu, aby oddíl následně mohl proplácet 
cestovné, vklady na závody, apod. Vedle PP ještě oddíl nepravidelně pořádá závody oblastního žebříčku, hlavní závody sekce OB, 
náborové závody pro veřejnost či školy a další akce sportovního či společenského charakteru.

POŘÁDÁNÍ V ROCE 2018 
Pěkné prázdniny             24. - 26.8.2018 
Závod JO – middle         6.10.2018 (doprovodný závod SP) 
Závod JO – sprint            7.10.2018 (doprovodný závod SP)

TRÉNINKOVÁ ČINNOST 
V oddíle fungují tři základní tréninkové skupiny mládeže a skupina dospělých. Funguje skupina dětí ve věku “0”-8 let, která trénuje 
základní pohybový rozvoj a učí se základy OB herní formou. Skupina žáků 9-14 let se zaměřuje na postupný a všeobecný rozvoj 

pohybových a mapových schopností. Skupina dorostu sdružuje dorostence a juniory od 14 do 20 let se zájmem o pravidelný 
trénink směřující k výkonnostímu tréninku. Dále se pořádají nepravidelně soustředění či akce společenského charakteru.

TRÉNINKY (LISTOPAD - BŘEZEN) 
Děti čtvrtek 16:00 - 17:00, Sokolovna Turnov 
Žáci         čtvrtek 16:00 - 17:20, Hala TJ Turnov 
Dorost pondělí 16:30, šatny TJ Turnov (běžecký trénink) 
     & úterý 16:45, Gymnázium (posilovna a výběh) 
Dospělí středa, nepravidelné mapové výjezdy (noční OB) 
 čtvrtek 17:30, Hala TJ Turnov

TRÉNINKY (DUBEN - ŘÍJEN) 
Společný celooddílový mapový trénink pro všechny 
skupiny: čtvrtek, 16:30 na mapách v okolí Turnova 
Dorost pondělí 16:30, šatny TJ Turnov (běžecký trénink) 
     & úterý 16:30, šatny TJ Turnov (dráha) 
Dospělí středa, nepravidelné mapové výjezdy 
 čtvrtek 16:30, mapový trénink

HLAVNÍ TERMÍNY ROKU 2018 

15.2.  Registrace na sezónu 2018 

15.2.  uhrazení členských příspěvků 

23. - 25.2. Školení trenérů T3 - Pardubice 

24.3.  ČP štafet - PHK 

14.4.  MČR v nočním OB - Mostek 

11. - 13.5. Celooddílové víkendové soustředění 

19.5.  MČR ve sprintu - Tábor 

26. - 27.5. ČP štafet - Plzeň 

23. - 24.6. MČR na krátké trati - Chlébské 

21.8.  Organizační schůzka PP, klubovna 

23.8.  Stavění shromaždiště PP, Branžež 

24. - 26.8. Pěkné prázdniny - pořádání, Branžež 

15. - 16.9. MČR na klasické trati - Kladky 

28.9.  MČR sprintových štafet - Zlín 

29. - 30.9. ČP štafet - Zlín 

4. - 7.10.  Finále Světového poháru v OB - Praha 

6.10.  Závod SP v OB Turnov + OŽ JO TUR 

7.10.  Závod SP v OB M. Boleslav + OŽ JO TUR 
13. - 14.10. MČR štafet a klubů - Krajníčko u Bavorova

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2018 

Děti 500,- Kč  Dospělí 24-59* 3000,- Kč (ČR) 

Žáci 1000,- Kč   1500,- Kč (JO) 

Dorost 1500,- Kč Veteráni 60-64 1500,- Kč (ČR) 

U23 1500,- Kč   750,- Kč (JO) 

   Veteráni 65-70 800,- Kč (ČR) 

     400,- Kč (JO) 

   Veteráni 71+ 200,- Kč 

   Registrace 200,- Kč 

Žáci, dorost a U23 mohou čerpat výši příspěvku jako podporu 
na oddílová či výběrová soustředění za splnění podmínek: 
pořádání závodů, účast na štafetách a oddílových 
soustředěních. Kategorie 65-70 a 71+ má výši příspěvků 
podmíňenou pořádáním. 

*Výbor může na žádost odsouhlasit nižší příspěvky v případě 
dlouhodobého pobytu v zahraničí, dlouhodobé nemoci, 
mateřské dovolené apod. 

Výše příspěvků je automaticky strhávána z konta. 

Při dvou členech z jedné rodiny se platí do 15. února 50% 

příspěvků. Při třech a více členech se platí do 15 února 30% 
příspěvků. Celková výše příspěvků je splatná nejpozději do 
30. června. 

Plán oddílových mapových tréninků a instrukce k jejich pořádání naleznete v tabulce na www.tur.cz - na úvodní stránce vpravo.
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*schvaluje výbor 

Děti 0-8, Žáci 9-14: Příspěvek na sportovní tábor v Krčkovicích (výše dle schválení výboru). 

Žáci, dorost a U23: podpora na soustředění (oddíl, SCM, TSM, repre) ve výši 50% z doplatku na soustředění v max. výši oddílových 
příspěvků. Dorost, U23: regenerační a doplňkové aktivity (př. spinning, sauna, vířivka), výši balíčku pro jednotlivou skupinu určuje 
Hlavní trenér dorostu. 

Ostatní příspěvky a podporu (i pro dospělé či veterány) řeší na návrh trenérské rady výbor oddílu. 

Veškerá výše uvedená podpora je možná pouze za splnění podmínek: pořádání závodů, účast na štafetách a oddílových 
soustředěních, případně s řádnou a odůvodněnou omluvou z těchto akcí.

PŘÍLOHA 1: ODMĚNY ZA ČINNOST NA ROK 2018
Činnost Výše odměny

Kompletní připravení oddílového tréninku 500 - 1.500,- Kč

Ředitel PP 8.000,- Kč

Stavitel tratí etapy PP 2.500,- Kč

Hlavní rozhodčí etapy PP 1.000,- Kč

Ředitel závodu JO 3.000,- Kč

Stavitel tratí závodu JO 1.000,- Kč

Hlavní rozhodčí závodu JO 500,- Kč

Hospodář 8.000,- Kč

Skladník 5.000,- Kč

Člen výboru 1.500,- Kč

Uspořádání mimořádné oddílové akce / soutředění* 500 - 2.000,- Kč

Mimořádné odměny na návrh ředitele závodů (vedoucí úseků PP, apod.)*

PŘÍLOHA 2: ODMĚNY ZA REPREZENTACI KLUBU V ROCE 2018
Umístění na MČR* 
v OB

Výše odměny Umístění na MS, 
ME, JMS v OB

Výše odměny Reprezentace 
dospělých

Přímá 
podpora

1. místo 1500,- Kč 1. místo 20.000,- Kč A 10.000,- Kč

2. místo 1100,- Kč 2. místo 17.000,- Kč B 7.500,- Kč

3. místo 900,- Kč 3. místo 15.000,- Kč U23, C 5.000,- Kč

4. - 6. místo 600,- Kč 4. místo 13.000,- Kč

7. - 10. místo 400,- Kč 5. místo 11.000,- Kč Juniorské RD Podpora

11. - 15. místo 250,- Kč 6. místo 10.000,- Kč A 5.000,- Kč

7. - 8. místo 8.000,- Kč sledovaní 3.000,- Kč

Příspěvky na akce členům TSM 9. - 12. místo 6.000,- Kč Pokud závodník spadá do více skupin, 
počítá se jedna, a to ta s vyšší částkou 
podpory. 

Na základě mimořádných výsledků 
může být příspěvek navýšen. 

*štafetové závody jsou řešeny zvlášť

TSM A 3.000,- Kč 13. - 20. místo 4.000,- Kč

TSM B 2.000,- Kč 21. - 30. místo 2.000,- Kč

31. - 50. místo 1.000,- Kč


