PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K REGISTRACÍM
sekce LOB pro závodní sezónu 2016
1. Časová období
1.1 Závodní sezóna v lyžařském orientačním běhu pro rok 2016 se vypisuje na období
1.12.2015 – 31.3.2016.

2. Registrace sportovců
2.1 Žádost o registraci sportovců podávají jednotlivé kluby přednostně prostřednictvím
informačního systému ČSOS: http://oris.orientacnisporty.cz/. Vstup do systému registrací
je umožněn pouze členovi příslušného klubu se statusem vedoucího klubu.
Podmínkou pro registraci závodníků klubu je splnění povinností vůči ČSOS (zaplacený
členský příspěvek klubu, evidenční list). Žádost o registraci sportovců se považuje za
dodatečnou, pokud je podána v průběhu závodní sezóny (viz. čl. 3.7 Směrnice pro
evidenci a registraci členů ČSOS).
2.2 Údaje v on-line žádosti o registraci se vyplňují ve formátu a v datové struktuře dané
vstupním formulářem informačního systému ČSOS. Elektronickým čipem se pro účely
registrace v sekci LOB rozumí SI čip.
2.3 Ve výjimečných případech lze Žádost o registraci zaslat i písemně na adresu:Sekretariát
ČSOS, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov v předepsaném formátu dle přílohy 3.
Datem podání takovéto žádosti se rozumí datum jejího doručení na výše uvedenou adresu.
Takto podaná Žádost o registraci bude zanesena do přehledu žádostí v registru sportovců
sekce LOB do 7 dnů po doručení. Za zpracování takto podané Žádosti o registraci je k
registračnímu poplatku každého zpracovávaného sportovce připočtena částka za ruční
zpracování Žádosti.
2.4 Poplatek za registraci každého sportovce v registru sekce LOB pro rok 2016 se stanovuje
takto:
věková kategorie sportovce:
- žactvo: ročník narození 2002 a mladší – 30 Kč
- ostatní: ročník narození 2001 a starší – 60 Kč
příplatek za ruční zpracování Žádosti (dle čl.2.3 tohoto předpisu) +10 Kč za každého
sportovce v Žádosti
Poplatek za dodatečnou registraci (tj. registrace po 1.12.2015) je stejný jako za řádnou
registraci.
2.5 Číslo účtu na který se zasílají poplatky za registraci sekce LOB v roce 2016 je: 6701002208313005/6210 (mBank, je třeba zadávat i s uvedeným předčíslím) variabilní symbol
platby = číslo klubu dle Evidence ČSOS (Adresáře)
Poplatek lze též uhradit v hotovosti v kanceláři sekretariátu ČSOS.
2.6 Sportovec bude zaregistrován teprve po uhrazení poplatku za registraci. Úhrada poplatků
za registraci od daného klubu bude umisťována k žádostem o registraci sportovců tohoto
klubu v pořadí podání těchto žádostí od nejstarší k nejnovější, v případě shodného času
podání žádostí pak v pořadí registračních čísel sportovců od nejnižšího k nejvyššímu. V
tomto pořadí bude provedena i registrace sportovců, pro které bude poplatek za registraci
uhrazen.

3. Přestupy sportovců
3.1 Potvrzení klubu, vydávané podle článku 4.2 Směrnice pro evidenci a registraci členů
ČSOS,sportovci, který přestupuje podle článku 4.1 Směrnice pro evidenci a registraci
členů ČSOS, je realizováno souhlasem klubu, ze kterého sportovec přestupuje,
prostřednictvím informačního systému ČSOS (viz článek 2.1).
3.2 O schválení přestupu sportovce žádá klub, do kterého sportovec přestupuje,
prostřednictvím informačního systému ČSOS. Přestup je platný od okamžiku, kdy jej
prostřednictvím informačního systému schválí klub, ze kterého sportovec přestupuje.
3.3 Žádost o registraci sportovce, který přestoupil, podává jeho nový klub podle kapitoly 3.
Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS. Takového sportovce nelze zaregistrovat
dříve, než je potvrzen přestup tohoto sportovce dle článku 3.2.

4. Hostování sportovců
4.1 Hostování sportovců v sekci LOB není povoleno

5. Závěrečná ustanovení
5.1 Tyto Prováděcí předpisy k registracím sekce LOB pro závodní sezónu 2016 nabývají
účinnosti od 21.10.2015. Jejich případné změny a doplňky schvaluje předsednictvo sekce
LOB.

