
Výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v     MTBO v     roce 2014  
Soutěžní komise sekce MTBO Českého svazu orientačních sportů vypisuje

výběrové řízení na pořadatele závodů soutěží ČSOS v MTBO v roce 2014

Podmínky:

A. Termíny pro závody zařazené do výběrového řízení:

◦ 3.5.-4.5.2014 - ČP (middle) + ČP (long)

◦ 10.5.-11.5.2014 - ČP (ultra long) + ČP (middle)

◦ 31.5.-1.6.2014 - ČP (middle) + ČP (long)

◦ 14.6.-15.6.2014 - MČR (relay) a MČR (sprint) + ČP (free order)

◦ 5.7.-6.7.2014 - ČP (middle) + ČP (long)

◦ víkend mezi 1.8.-18.8.2014 - ČP (middle) + ČP (long) (dotace 15000,- info dále)

◦ 13.9.-14.9.2014 - ČP (middle) + ČP (long)

◦ 20.9.-21.9.2014 - MČR (middle) + MČR (long)

◦ 4.10.-5.10.2014 – ČP (sprint)  + ČP (middle)  + MČR (team)

B. Přihlášku do výběrového řízení na pořádání závodů soutěží ČSOS v MTBO  v roce 2014 předloží oddíl 
do  30.8.2013 osobně komukoliv ze Soutěžní komise MTBO nebo písemně na adresu sk@mtbo.cz s  
těmito údaji: 
◦ druh závodu
◦ předpokládaný termín závodu + náhradní termín
◦ mapa - musí být pro MTBO, měřítko, rok vydání, údaje o předchozí mapě pro MTBO (OB) v 

tomto terénu
◦ podrobný popis o charakteru terénu, ve kterém by se závod uskutečnil (hustota a kvalita 

komunikací – sjízdnost, schopnost absorpce vody, častá těžba dřeva; členitost terénu) 

◦ základní údaje o organizačním zabezpečení (ředitel závodu, stavitel tratí, hlavní rozhodčí, centrum 
závodu, zkušenosti s pořádáním)

Pořadatel se touto přihláškou zároveň zavazuje, že v případě přidělení příslušného závodu při něm 
poskytne prostor pro reklamní účely sponzorů Českého svazu orientačních sportů a pro reklamní účely 
sponzorů sekce MTBO.
Nutnou podmínkou pro přidělení závodu bude podepsání smlouvy o pořádání, ve které budou 
specifikována práva a povinnosti pořadatelů na jedné straně a sekce MTBO na straně druhé.
Pořadateli závodu v termínu mezi 1.8.2014 a 18.8.2014 bude vyplacena mimořádná dotace 15000,-Kč. 
Plná dotace bude vyplacena pouze za podmínky splnění všech kritérií stanovených pravidly, soutěžním 
řádem a prováděcími pokyny. Při částečném splnění požadovaných kritérií může soutěžní komise 
navrhnout  přiměřené krácení dotace

Přidělení pořadatelství bude oznámeno v říjnu 2013 a uveřejněno na www.mtbo.cz
Soutěžní komise MTBO

http://www.mtbo.cz/

