STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ SVAZ ČSOS

HOSPODÁŘSKÉ SMĚRNICE
k soutěžím Středočeské oblasti Sekce OB ČSOS 2018
1. Maximální výše startovného pro závod Středočeského a Pražského oblastního žebříčku
jednotlivců:
Startovné
a) kategorie HDR, DH10L, DH10, DH12, DH14, DH65, DH75,……………..…......................................60 Kč
b) kategorie DH16, DH-18, DH20, DH21, DH35, DH45, DH55, P (příchozí)..................…...................100 Kč
c) kategorie T – trénink…………………………………………………………..........................…..neomezeno
Pořadatel má právo zvýšit startovné v případě pozdní přihlášky až na
a) 90 Kč
b) 150 Kč
.
Za pozdní nelze považovat přihlášku v kategoriích P, HDR, DH-10L.
Za pozdní přihlášku lze považovat změnu času startu závodníka.
Za provedení změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie je poplatek maximálně 30 Kč.
Maximální výše startovného při závodě štafet se vypočítá vynásobením počtem úseků.
Maximální půjčovné 1 SI čipu na závod…………………………………………….............................…40 Kč
2. Odvod Středočeskému krajskému svazu ČSOS (SKS ČSOS) při pořádání závodu oblastního
žebříčku:
Pořadatel závodu odvede ve prospěch SKS ČSOS 5 Kč za každého startujícího závodníka (podle
výsledkové listiny). Vypočtenou částku odvede pořadatel do 14 dnů na účet SKS ČSOS
Fio banka, č. 2301077457 / 2010, variabilní symbol XXXX (číslo oddílu dle Adresáře klubů)
3. Dobrovolný registrační poplatek:
Dobrovolný poplatek ve výši 50 Kč za každého registrovaného člena ve věku 18 a více let možno zaslat za
oddíl na účet SKS ČSOS, Fio banka, č. 2301077457 / 2010, variabilní symbol XXXX (číslo oddílu dle
Adresáře klubů)
4. Příspěvek SKS ČSOS na pořádání závodu:
Oddílu, členu SKS ČSOS, pořádajícímu závod v OB na klasické trati, krátké trati, ve sprintu nebo nočním OB,
některé ze soutěží Středočeské oblasti Sekce OB ČSOS, bude poskytnut příspěvek ve výši
sprint, krátká trať......................................................................................................................................3 000 Kč
klasická trať, noční, štafety (samostatný závod, ne závod v rámci například Českého poháru)..............5 000 Kč
Příspěvek bude poskytnut na základě faktury za technické uspořádání závodu pořádajícím oddílem
a po uhrazení odvodu (viz článek 2.)
5. Pokuty:
Při chybě v uspořádání závodu může být pořadateli krácen příspěvek na pořádání v maximálně ve výši
příspěvku. O krácení příspěvků rozhodne výbor SKS ČSOS podle těchto pravidel:
- Nebyl včas předložen rozpis závodu ke schválení................................................................................až 300 Kč
- Rozpis závodu nebyl včas (tj. min 14 dní před termínem přihlášek) zveřejněn na internetu...............až 200 Kč
- Pokyny pro závodníky či popisy kontrol neodpovídající Pravidlům OB.............................................až 200 Kč
- Chyba pořadatele vedoucí ke zrušení celé kategorie (trati)...........................................................až 500 Kč/trať
- Chyba pořadatele vedoucí k poškození jednotlivého závodníka (např. špatný zákres mapy)...až 100 Kč/závod
- Jiné porušení Pravidel OB nebo Prováděcích pokynů SKS ČSOS pořádajícím subjektem.................až 500 Kč
- Výsledky nebyly do 3 dnů k dispozici na internetu.......................................................................až 100 Kč/den
- Neinformování počtářů soutěží o zveřejnění oficiálních výsledků závodu..........................................až 500 Kč

6. Příspěvkový program na odborná školení a tvorbu map:
Pro účely příspěvků oddílům je určena částka ve výši minimálně 10 000 Kč.
Oddíly předloží výboru SKS ČSOS (mailem na pavel.vins@zaket.cz) žádosti o poskytnutí příspěvku
do 15.11.2018.
Výbor SKS ČSOS žádosti vyhodnotí a příspěvky přidělí v souladu s uvedenými podmínkami.
Příspěvky se udělují jako:
a) Příspěvek na školení v roce 2018
Slouží k částečné úhradě nákladů na odborná školení v oblasti orientačních sportů.
Příspěvek se poskytne na poplatek za školení a to ve výši maximálně 50%.
b) Příspěvek na novou mapu pro závody soutěží SKS ČSOS vydanou v roce 2018
Slouží k částečné úhradě nákladů na zpracování mapy pro soutěže SKS ČSOS.
Podmínkou přidělení příspěvku je neposkytnutí jiného příspěvku ČSOS (např. v rámci projektu Výukové
mapy).
Příspěvek je vypočítán poměrem z celkového počtu km2 všech přihlášených map.
Za novou mapu se považuje mapa zpracovaná nejméně po 7 letech od vydání mapy předchozí.
Za novou mapu není považována mapa po běžné revizi, ani mapa, která vznikla novým formátováním, nebo
výřezem z mapy již existující.
Příspěvek bude poskytnut na základě faktury za částečné náklady za účast na školení / za zpracování
mapy.
7. Úhrady při zapůjčení SI sady z vlastnictví Pražského krajského svazu ČSOS (PKS ČSOS):
Informace o aktuálním stavu SI sad naleznete zde: https://sites.google.com/obkotlarka.cz/sportident.
Pořadatelé používající hlavní nebo tréninkovou SI-sadu PKS ČSOS jsou povinni odvést PKS ČSOS
příslušnou částku vypočtenou z níže uvedených cen na účet č. 2500957625/2010, variabilní symbol XXXX
(kde XXXX je číslo pořadatele v adresáři ČSOS), do 14 dnů od data konání akce, v poznámce uvést druh
a datum akce.
Ceny:
Hlavní SI-sada (uvedené ceny jsou za 1 závod / etapu)
Kompletní sada (3 kufry, cca 105 kontrol)...................1 600 Kč / při použití v bezkontaktním režimu 2 000 Kč
2 kufry (cca 60 kontrol)..........................................................................................................1 200 Kč / 1 500 Kč
Termotiskárna na pokladní bloky................................................................................................................200 Kč
Odvody ze zapůjčených čipů
Pokud pořadatelé používají SI-čipy PKS ČSOS jsou povinni odvést za každý zapůjčený čip
PKS ČSOS 20 Kč/závod. Vypočtenou částku pořadatel odvede na účet PKS ČSOS č. 2500957625/2010,
var. symbol XXXX (kde XXXX je číslo pořadatele v adresáře ČSOS), v poznámce uvést druh a datum akce,
do 14 dnů od data konání akce.
Úhrady ztrát, zničení:
Ztrátu a zničení materiálu uvedeného v předávacím SI-protokolu je pořadatel povinen ohlásit výboru PKS
ČSOS bezprostředně po skončení akce.
Ztracený a zničený materiál uhradí pořadatel v plné výši.
8. Maximální výše startovného na závodech Žaket pražského poháru žactva:
a) kategorie HDR, DH10L, DH10, DH12, DH14.........................................................................................30 Kč
b) ostatní kategorie................................................................................................................................neomezeno
Pořadatel může zvýšit vklad za pozdní přihlášku až na 60 Kč (pro kategorie uvedené v a)).
Maximální půjčovné SI-čipu činí 40 Kč/závod.

Za SKS ČSOS Pavel Vinš
14.2.2018

