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Pravidla Oddílu orientačního běhu TJ Turnov 

Platná od 29. 3. 2017 ruší všechna předchozí. 

Předmluva - zásady chování Fair Play 

1. V soutěži bojuji čestně a podle pravidel. 

2. Uznám, že soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest. 

3. Vítězství není důvodem k nadřazenosti. 

4. I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého. 

5. Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky. 

6. V soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi. 

7. Chci vyhrát, ale nikoli však za každou cenu. 

8. Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému. 

9. Férové sportovní chování je mi vlastní i v každodenních životních situacích. 

10. Svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům. 

Cíl pravidel 

Jasně vymezit pravidla fungování chodu oddílu i chování jednotlivých členů. Pravidla řeší obecné 
i konkrétní otázky, avšak není možné obsáhnout veškeré možné situace a skutečnosti. Proto zásady 
slušného chování i zásady fair-play jsou vždy nadřazené těmto pravidlům.  

Případnou problematiku nezmíněnou v pravidlech řeší výbor oddílu. 

1. Členství 

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

1.2. Člen oddílu je povinen uhradit oddílové příspěvky, viz příloha pravidel, nejpozději do 28. 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.  
Nárok na výhody spočívající v členství v oddíle má člen až po zaplacení příspěvků. 

2. Oddílové kontakty 

2.1. Hlavní emailové kontakty: predseda@tur.cz , hospodar@tur.cz , vybor@tur.cz 

2.2. Kontakty na všechny oddílové členy jsou v přihláškovém systému či adresáři. 

2.3. Bankovní spojení 2200736863/2010, při platbě uveďte vždy variabilní symbol odpovídající 
čtyřčíslí ve vaší registraci, pokud není pro požadovanou platbu definováno jinak. Např. 
TUR1234 použijte jako v.s. 1234, v případě platby za více lidí uveďte všechna čtyřčíslí po sobě. 
Platbu můžete doplnit zprávou pro příjemce. 

2.4. Korespondenční adresa:        
 TJ Turnov, z.s. – Oddíl orientačního běhu, Skálova 207, Turnov 511 01 

2.5. Fakturační údaje: dtto 2.4, IČO: 150 455 28 

mailto:predseda@tur.cz
mailto:hospodar@tur.cz
mailto:vybor@tur.cz
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3. Pořádání závodů 

3.1. Žádnou činnost v oddíle by nebylo možné vykonávat bez pořádání závodů, a proto je aktivní 
zapojení do této činnosti nezbytnou podmínkou členství v oddíle. Jen tak je možné využívat 
výhody plynoucí z členství. Tato striktní podmínka se týká všech aktivních členů bez výjimky, 
avšak kolegialita jistě nezabrání pomoci při pořádání i všem ostatním i neregistrovaným 
členům. 

3.2. Omluvu z pořádání mají členové, kteří se v termínu závodů účastní oficiální akce Reprezentace 
ČR, Výběru dorostu ČR, TSM či výběru Ještědské oblasti a svoji neúčast v předstihu oznámí 
příslušnému řediteli či ředitelce závodu a výboru oddílu. 

3.3. Děti do 14 let se závodů účastní jako závodníci, pořadatelská povinnost přechází na rodiče a to 
i v případě, že se dítě samotné závodu neúčastní. Po absolvování závodu se dle možností 
aktivně podílejí na pořádání závodu. 

3.4. Pokud se jakýkoli člen oddílu nemůže příslušného závodu zúčastnit, neprodleně po zjištění této 
skutečnosti to oznámí příslušnému řediteli či ředitelce závodu a výboru oddílu. Ředitel ve 
spolupráci s výborem navrhne případnou náhradní pracovní náplň za neúčast na závodech. 

3.5. Morální kodex pořadatele: Pořadatelé jakéhokoliv závodu jsou povinni přizpůsobit své chování 
tak, aby byli vždy schopni na 100% zvládnout ředitelem závodu určený úkol a aby před 
závodníky působili důstojně a nezadali příčinu k jakémukoliv zpochybnění své způsobilosti k 
vykovávání své pořadatelské funkce. 

3.6. Každý pořadatel vykoná svou funkci tak, aby přispěl nejen ke zdárnému splnění svěřeného 
úkolu, ale aby přispěl i k dalšímu rozvoji a zlepšování námi pořádaných závodů. 

4. Závodní činnost 

4.1. Každý člen oddílu reprezentuje na závodech OB nejen sebe ale i svůj oddíl. 

4.2. Každý člen má právo se přihlásit na jakýkoliv závod, který je uvedený v oddílovém 
přihláškovém systému www.tur.cz/prihlasky. Vklad na závod, cestovné a ubytování mu bude 
hrazeno dle skupiny, kterou při registraci zvolil. 

4.3. Přihlašování na závody a oddílové akce je prováděno závodníkem výhradně přes webový 
oddílový systém na www.tur.cz/prihlasky  V případě pozdního přihlášení si závodník zařizuje 
dohlášku samostatně a je povinen doplnit údaje o své účasti do přihláškového systému 
(zejména kvůli dopravě a platbě, kde v případě nedoplnění nebude se závodníkem počítáno). 

4.4. Závodník hradí rozdíl vkladu oproti normálnímu v případě, že se nepřihlásil v řádném termínu. 

4.5. Závodník si hradí vklad na jakémkoliv závodě, kde byl přihlášen a nenastoupil do závodu nebo 
byl z jakéhokoliv důvodu diskvalifikován. V případě štafetového závodu hradí poměrnou část 
vkladu.  

4.6. Oddíl nebude proplácet vklad, cestovné a ubytovaní na závod, kde závodník bude startovat v 
kategorii OPEN (příchozí či tréninková), na MČR nepoběží mistrovskou kategorii nebo 
veteraniádu, na samostatných závodech ŽA nepoběží kategorii A nebo E. Výjimku tvoří rodiče 
na JO, kteří tak čiví kvůli časové souslednosti s kategorií HDR.  

4.7. Závodník je povinen nosit v závodě na všech závodech typu ŽA, ŽB, MČR, ČPŠ, Veteraniáda 
jakoukoliv verzi oddílového dresu a pokud je to možné i další oddílové oblečení. 

4.8. V případě vyhlášení závodníka na stupních vítězů je závodník povinen být oděn v oddílové 
bundě, vestě, dresu, či jiném oficiálním oddílovém svršku, ideálně doplněném čelenkou, 
hadem nebo čepicí. Pro toto pravidlo neexistuje omluva. Pokud svršek závodník nemá je 
povinen si jej včas na vyhlášení zapůjčit od jiného člena.  

http://www.tur.cz/prihlasky
http://www.tur.cz/prihlasky
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4.9. V případě porušení článku 4.7 nebo 4.8 si závodník hradí vklad daného závodu v plné výši. 

5. Tréninková činnost 

5.1. Oddíl se systematicky věnuje sportovnímu rozvoji svých členů, a to ve všech věkových i 
výkonnostních kategoriích. 

5.2. Oddíl eviduje 5 skupin, ke kterým přísluší vždy alespoň jeden trenér či vedoucí: děti 0-8 let, 
žáci 9-14, dorost a junioři 15-20, dospělí a veteráni. Aktuální kontakty na jednotlivé skupiny 
jsou v příloze těchto pravidel. 

5.3. V průběhu týdne i roku probíhá celá řada tréninků a akcí. Zvláště významnou akcí jsou 
pravidelné oddílové mapové tréninky, které jsou určeny pro všechny členy.  

5.4. Stavitel oddílového mapového tréninku je po dohodě vybrán či určen. Stavitel musí trénink 
realizovat v co největší možné kvalitě. K dispozici musí mít dostatečný počet jednotlivých map 
s příslušnými tratěmi. Požadováno je připravit minimálně 5 tratí a to DH10L/HDR – trať po 
fáborcích většinou po cestách, DH10 – trať po cestách a výjimečně po jasných liniích, DH14 – 
přiměřená trať pro starší žáky a poté dvě obtížné tratě různých délek. Zvláště obtížné tratě je 
možné ve známém terénu doplnit o různé typy tréninků (výřezy, vrstevnice apod.). Celkový 
formát tréninku i typ se nechává na vůli stavitele. 

5.5. Stavitel tréninku odpovídá za hladký průběh tréninku. V případě nutnosti si k sobě stavitel 
vybere pomocníka. Ukázky jednotlivých tratí jsou v příloze těchto pravidel. 

5.6. Každý člen účastnící se jakéhokoliv tréninku je povinen pomoci, pokud to bude v jeho 
schopnostech a pokud bude vedoucím tréninku, trenérem či stavitelem o pomoc požádán. 

6. Vedoucí akce 

6.1. Je určen výborem nebo osobou, kterou výbor pro tuto činnost delegoval. Zpravidla nejpozději 
týden před konáním akce. 

6.2. Je osoba, která se na základě požadavků v přihláškovém systému snaží smysluplně organizovat 
dopravu na závody či oddílové akce řádně přihlášeným závodníkům. V případě nedostatku míst 
v systému dopravy mají žáci a dorostenci přednost. 

6.3. Doprava by měla být na webových stránkách oddílu známá nejméně 3 dny před konáním akce 
či závodu. Dále vedoucí akce zajišťuje dovezení oddílového stanu, vlajky či dalšího vybavení na 
závody i následné navrácení zpět do skladu v suchém stavu. 

6.4. Je povinen zajistit prezentaci oddílu a doručit dokumenty (obálku) z prezentace s veškerými 
doklady o zaplacení hospodáři oddílu nejpozději do týdne od konání závodu. 

6.5. Oddílový stan a vlajku je nutné postavit vždy (i na JO), pokud to prostor a možnosti dovolí. 

7. Hospodaření 

7.1. Hospodář je člen výboru, který spravuje a eviduje oddílové prostředky, komunikuje se 
sekretariátem TJ Turnov. Hospodář si může na některé činnosti zvolit pomocníka. 

7.2. Evidenci závazků vůči oddílu eviduje hospodář, či jím pověřená osoba. Každý člen má za 
povinnost si hlídat stav svého oddílového konta (viz přihláškový systém). V případě, že zůstatek 
na kontě bude záporný (dluh vůči oddílu), automaticky budou členům zablokovány přihlášky 
na závody i ostatní akce. Obejití tohoto pravidla přes systém ORIS se považuje za podvod vůči 
oddílu. 

7.3. Komunikace s hospodářem je vždy možná prostřednictvím emailu hospodar@tur.cz a hradit 
veškeré závazky je možné pouze bankovním převodem na oddílový účet uvedený v příloze. 
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7.4. Proplácení cestovních i jiných dokladů je člen oddílu povinen provést nejpozději do 1. 12. 
daného roku. Výše proplácené částky je stanovena přílohou pravidel pro daný rok. Pokud člen 
neprovede vyúčtování dokladů do 1. 12. daného roku, ztrácí tak nárok na proplacení dokladů, 
které se vztahují k datu, které předchází tomuto dni. Hospodář má právo na stanovení termínu 
pro dodání dokladů od členů oddílu v kratších a dřívějších intervalech než 1.12. pro zajištění 
plynulejšího vedení oddílových financí. 

7.5. Pokud člen oddílu zajistí reklamního či jiného partnera, bude mu udělena provize ve výši 20 % 
z příslušné částky. V případě materiálního daru bude řešeno individuálně výborem. Odměny 
za případné získané finanční prostředky plynoucí z grantů a dotací řeší individuálně pro 
administrátora dotace výbor. 

7.6. Podpora reprezentantů a vybraných výkonnostních závodníků oddílu je vytvářena pro daný rok 
v závislosti na stavu financí a je konkrétně určena přílohou pro daný rok. Podpora žáků a dětí 
je řešena na jednotlivé oddílové akce individuálně. 

8. Ostatní 

8.1. Výbor má právo projednat a schválit veškeré výjimky a jeho rozhodnutí je konečné. 

 

 

Za výbor oddílu OB TJ Turnov 

předseda oddílu Jindřich Kořínek 
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Příloha pravidel oddílu OB Turnov platná pro rok 2017 

1. Výše příspěvků 

Příspěvky jsou rozděleny do čtyř skupin, dle příspěvku oddílu na účast na závody. 

Skupina  

a) MČR  

MČRHrazené vklady, cestovné a nouzové ubytování (tělocvična) na všechny závody zařazené do ŽA, 
ŽB, MČR, ČPŠ a závody JO. Výše příspěvku: 1500 Kč 

b) JO/žáci 

Vklady a cestovné na všechny závody zařazené do soutěží JO, ČPŠ, MČR štafet a družstev. Výše 
příspěvku: 800 Kč. Pro žáky je v ceně příspěvku i zapůjčení oddílového dresu. Příspěvky pro žáky 
jsou vždy na školní rok.  

c) Trénink 

Člen oddílu nemá nárok na proplacení vkladu na žádný druh závodu. Výše příspěvku: 200 Kč   

d) Děti do 8 let 

 Výše příspěvku: 200 Kč 

 

2. Cestovné  

a) Pro plně obsazené vozidlo (4 – 5 závodníků) nebo neplně obsazené schválené vozidlo, 

které je součástí oficiální dopravy naplánované vedoucím akce, je proplácena částka 4Kč/km. 

b) V případě plně neobsazeného vozidla je proplácena částka 1Kč/km/osoba. 

 

5. Podpora závodníkům a odměny za výsledky   

Na základě mimořádných výsledků, může být příspěvek navýšen.    

Podmínkou přiznání částky je aktivní účast při pořádání veškerých závodů - netýká se kategorie DH10-
14. V případě neomluvené a neuznané neúčasti bude částka usnesením výboru ponížena. 

V případě, že závodník spadá do více skupin, počítá se vždy jedna a to ta s vyší částkou podpory. 

Přímá podpora 
reprezentantů  Podpora talentovaných závodníků 

DH21 - Reprezentace 
dospělých  DH16-20 

A 10 000Kč  
Příspěvky na soustředění (TSM, SCM, oddílové, repre), 50% z 
nákladů akce - max. 2000 Kč/rok 

B 7 500Kč  

U23(C) 5 000Kč  
    

DH20 - Juniorská 
reprezantace  DH10-14 

A 5 000Kč  
Příspěvky na soustředění (TSM, SCM, Oddílové, Repre), 50% z 
nákladů - max. 1000 Kč/rok 

Sledovaní 3 000Kč  
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TSM  DH0-9 

Skupina A 3 000Kč  
Příspěvky na soustředění budou řešeny na jednotlivé akce. 

Skupina B 2 000Kč  

 

Umístění na MČR, DH16 -21   Umístění na JMS, ME, MS 

Místo Odměna  1 20000 

1 1500  2 17000 

2 1100  3 15000 

3 900  4 13000 

4-6 600  5 11000 

7-10 400  6 1000 

11-15 250  7-8 8000 

   9-12 6000 

Odměny ve štafetách a družstvech řešeny samostaně. 
 13-20 4000 

 21-30 2000 

 31-50 1000 

 

5. Oddílové kontakty 

a) Pro elektronickou komunikaci predseda@tur.cz, hospodar@tur.cz, vybor@tur.cz, deti@tur.cz, 
zaci@tur.cz 

b) Bankovní spojení 2200736863/2010, při platbě uveďte vždy variabilní symbol odpovídající čtyřčíslí 
ve vaší registraci, pokud není pro požadovanou platbu definováno jinak. Např. TUR1234 použijte 
jako v.s.1234, v případě platby za více lidí uveďte všechna čtyřčíslí po sobě. Platbu můžete doplnit 
zprávou pro příjemce. 

 

mailto:vybor@tur.cz
mailto:deti@tur.cz

