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Zásady účasti na závodech a soutěžích 
 
 

I. 
Právo účasti na závodech a soutěžích v rádiovém orientačním běhu, orientačním běhu či jiných běžeckých závodech vychází 
ze sportovní úrovně jednotlivce, jeho fyzické, technické a taktické vyspělosti a celkového zvládnutí dané disciplíny. 
 

II. 
O vyslání závodníka na závod/soutěž rozhoduje trenér s přihlédnutím k jeho výkonnosti, znalostem a dovednostem. To 
neplatí, pokud se závodník přihlašuje na některý běžecký závod samostatně. 
 

III. 
Závodníci obdrží od trenéra informace k jednotlivým závodům/soutěžím nejméně v tomto rozsahu (e-mailem, písemně): 

- datum a místo konání, 
- druh závodu/soutěže, 
- poplatky hrazené oddílem a poplatky hrazené závodníkem, 
- základní informace o ubytování a stravování, 
- termín přihlášek. 

 
IV. 

Závodník je povinen po obdržení informace k závodu/soutěži nejpozději k poslednímu dni přihlášek (e-mailem, písemně): 
- informovat o tom, zda se závodu/soutěže zúčastní, příp, v jakém rozsahu (např. u vícedenních soutěží), 
- vybrat z nabídky druh ubytování a stravování, pokud jsou tyto služby pořadatelem nebo oddílem zajišťovány, 
- sdělit druh dopravy, pokud je organizována oddílem a jsou uvedeny možnosti, 
- uhradit poplatky, které souvisí s účastí na závodu/soutěži, 
- při pozdní přihlášce uhradit částku, o kterou pořadatel zvyšuje základní startovné, 
- uhradit zaplacené startovné příp. další poplatky, které pořadatel nevrací, pokud se závodu/soutěže nezúčastní bez 

vážného důvodu (např. onemocnění). 
 

V. 
Body III. a IV. platí přiměřeně i pro tréninková soustředění a letní tábory, pokud jsou oddílem pořádány nebo jeho 
prostřednictvím zajišťována účast závodníků na takové akci. 
 

VI. 
Oddíl hradí tyto poplatky (není-li stanoveno jinak): 

- startovné až do výše 200 Kč/závod, 
- nejlevnější typ ubytování, max. do výše 200 Kč/osoba/noc (je-li nejlevnější ubytování méně než 200 Kč, hradí 

oddíl pouze do výše nejlevnějšího ubytování), 
- polovinu nákladů spojených s dopravou na závod/soutěž a zpět, max. 300 Kč na jednu osobu. 

 
VII. 

Závodníci hradí náklady spojené s účastí na závodech/soutěžích nad částky uvedené v čl. VI. formou dalších členských 
příspěvků. Závodník má nárok na to, aby za něj oddíl hradil náklady uvedené v čl. VI. pouze v případě, že má uhrazeny 
základní členské příspěvky ve stanovené výši. 
 

VIII. 
Tyto zásady byly schváleny dne 28.4.2013 na jednání vedení oddílu ROB, nabývají účinnosti dne zveřejnění na webových 
stránkách oddílu (29.4.2013). 
 
 
Cheb 28.4.2013       Miroslav Vlach 
        vedoucí oddílu ROB 

 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

mailto:ardf.cheb@email.cz
http://www.ardf-cheb.cz
http://www.fineprint.cz

