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SOBSA přešla od roku 2020 na informační systém Českého svazu orientačních sportů ORIS.   
 
Stručný návod zde (ilustrativní návod najdete v ORISu vedle rozpisu):  

1) jděte na https://oris.orientacnisporty.cz/  
2) v rozbalovacím menu uprostřed nahoře zvolte všechny závody   

 
3) zvolte měsíc, kdy se závod koná 
4) klikněte na název našeho závodu 
5) nepřihlašujte se svým registračním jménem do ČSOS (pokud jste v ČSOS trvale přihlášeni, 

odhlaste se), ALE svoji přihlášku zahajte kliknutím napravo na  Jednorázová přihláška.  
6) Ověření emailu 

Zadejte svoji mailovou adresu a klikněte na zaslat ověřovací email. Obratem obdržíte na svůj 
mail PIN.  

7) Zadat/evidovat jednorázovou přihlášku 
Níže na stránce zadáte znovu svůj e-mail a PIN, který vám přišel a kliknete na zadat/evidovat 
jednorázovou přihlášku.  

8) PIN si uschovejte pro další přihlašování 
9) Kontaktní informace  
 Důležité: jako název klubu napište jméno vaší rodiny. Příklad: Pláničkovi, Šafrovi, Janečkovi atd. 

Pod názvem vaší rodiny (klubu) můžete přihlásit i další závodníky z vašeho klanu (např. pod 
Křivánkovi může být přihlášen i Vojta Kolenčík, Šlitrovi apod.). Dále doplníte zbylé kontaktní 
údaje (jméno, příjmení, telefon, země a souhlas se zpracováním osobních údajů), a klikněte na 
Uložit 

10) Přihlášky 
 V přihlášce vyberete: Kategorii, Příjmení, Jméno, rok narození, pohlaví, SI čip - buď číslo 

vlastního, nebo „nepožaduji“ (u doprovodu). Políčko Půjčit SI zaškrtnete pouze, když čip chcete 
půjčit. Po vyplnění všech polí kliknete na Přidat - tak přihlásíte na závody i ostatní blízké, 
samozřejmě s jejich souhlasem. 

Máte za sebou přihlášku na závod – hurá!  
Ještě mít kde bydlet, co jíst a případně běžet štafety! 

11) Doplňkové služby 
 zvolíte z Doplňkové služby to pravé pro vás a vaše blízké. Volbu provedete kliknutím na ikonu 

  doplněním počtu a kliknutím na Uložit. 
 

Předpis za startovné a doplňkové služby včetně variabilního symbolu, pod kterým budete platit se 
vám objeví na obrazovce dole. 
V případě problémů s vyplněním přihlášky pište nebo volejte Tomáši Janderovi (janderat@seznam.cz) 
či Ondřejovi Janečkovi (Ondrej.Janecek@seznam.cz). 


