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Pravidla OB, platná od 1.2.2019

� 2.13 Ředitel sportovní akce je osoba, která řídí 
pořadatelský tým a je odpovědná za dodržování obecně 
závazných právních předpisů při přípravách, v průběhu a 
při likvidaci sportovní akce.

� 5. Organizace sportovní akce a odpovědnosti

� 5.1 Pořádající subjekt jmenuje kompetentního ředitele 
sportovní akce.

� 5.3 Hlavní rozhodčí musí být na sportovní akci osobně 
přítomen. Pokud se nejpozději v čase zahájení prezentace 
na sportovní akci nedostaví, určí ředitel sportovní akce 
jeho zástupce.



Činnosti ředitele závodu před závodem  1

� Zahájení činnosti cca rok před závodem
� Rozhodnutí o prostoru závodu, místě shromaždiště, termínu a 

přihlášení se na pořádání závodů OŽ HO – Kalendář závodů schvaluje 
VH HO – listopad

� Zjištění majitelů lesa, jednání s místní samosprávou, zajištění mapování 
prostoru, určení hlavního rozhodčího a stavitele tratí

� Klíčová komunikace s hlavním rozhodčím (HR) a stavitelem 
tratí (ST)

� Zajištění konkrétního místa shromaždiště, prověřit vybavení, možnost 
parkování, umístění stanů, prezentace, občerstvení,  WC, mytí 

� Z toho vyplynou většinou další úkoly, co třeba zajistit
� Personální obsazení důležitých funkcí, oslovení členů oddílu
� Oslovení sponzorů a komunikace s nimi – možnost prezentace
� Příprava Pokynů – vydání po souhlasu Soutěžní komise nejpozději 14 

dnů před 1. termínem uzávěrky přihlášek



Činnosti ředitele závodu před závodem  2

� Zajištění souhlasu majitelů lesa – nejpozději měsíc před závodem
� Kontrola materiálu k závodu – mapníky, „mlíka“, přístřešky, atd
� Vhodná kontrola průběhu mapování a stavu přípravy tratí, umístění 

startu, cíle, cesty na start a z cíle – vzdálenosti, stavu přípravy v lese 
– označení kontrol, popisy, termín předání podkladů k tisku

� Kontrola zajištění zaevidování mapy
� Kontrola zajištění designu mapy, formát, umístění povinných údajů, 

log sponzorů, popisů – domluva tisku
� Cca 14 dní před závodem vhodná schůzka hlavních pořadatelů –

rozdělení pořadatelů vedoucím úseků, zajištění lékaře, příprava 
Pokynů – musí být zveřejněny 48 hodin před 1.startem – čtvrtek 
11 hodin, časový harmonogram finálních prací.

� Objednání sady SI a dalšího materiálu u Mirka Chmelaře včetně 
domluvy termínu předání



Činnosti ředitele závodu před závodem  3

� Většinou v pondělí večer konec přihlášek

� V úterý kontrola zpracování přihlášek, kontrola podkladů pro tisk 
map, upřesnění počtu map k tisku včetně vakantů, zvážení počtu 
map v HDR a P – loterie?????

� Kontrola podkladů pro tisk map – měl by dělat HR

� Kontrola startovek – měl by dělat HR

� Doladění stavby stanů, dopravy a umístění TOI TOI atd.

� Ve středu – zveřejnění Pokynů a startovek

� V SOB ve čtvrtek schůzka – cílem balení map a příprava materiálu, 
včetně cen (u nás zajišťuje Jana Smékalová s týmem)

� Kontrola zajištění dopravy pořadatelů a materiálu na závod

� Vhodné informovat i Policii ČR o konání akce

� Pátek – pohoda – vše je připraveno, těšíme se na závod



Činnost ředitele závodu při závodě
• Klíčová je dokonalá znalost prostoru konání závodu
• Přivítá správce areálu (třeba znát kontakt na něj) a pořadatele a 

seznámí je s prostorem shromaždiště a závodu
• Přidělí prostory jednotlivým úsekům
• Kontroluje vlastní přípravu jednotlivých úseků
• Operativně řeší vzniklé problémy – k ruce žolík
• Dohlíží nad hladkým průběhem závodu
• Věnuje se případným VIP hostům 
• Dohlíží na přípravu na vyhlášení výsledků
• Podílí se na vyhlášení výsledků
• Po vyhlášení výsledků organizuje úklid areálu a odvoz materiálu a 

odpadu

• Před odjezdem pořadatelů poděkuje všem za odvedenou práci



Činnost ředitele závodu po závodě

� Zkontroluje, zda jsou zveřejněny výsledky a odeslány další podklady

� Zajistí vrácení sady SI a materiálu Mirkovi Chmelařovi

� Rozešle poděkování sponzorům a osobám, které se podílely na 
hladkém průběhu závodu (starostové, sponzoři)

� Vhodné ještě jednou poděkovat pořadatelům - mail, web

� Provede revizi materiálu po závodě – materiál mám uložen doma 
ve sklepě

� Kontroluje vyúčtování akce včetně poplatků za zapůjčení sady SI

� Pokud je na závod grant, napomůže hospodářce se zajištěním 
podkladů k vyúčtování grantu

� Pokud výše uvedené ve zdraví přežije, začíná přemýšlet, co bude 
organizovat dál !!!!!!!!!!!!!!



� Moje „krédo“
Ředitel závodu udržuje dobrou náladu po 

celou dobu přípravy a průběhu závodu

Děkuji za pozornost


