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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Soutěžní řád je sportovně technickým předpisem pro soutěže zastřešované odborem 

všestrannosti ČOS a jeho organizačními složkami v župách a tělocvičných jednotách. Jsou v 
něm uvedena základní ustanovení nutná pro zajištění přípravy, průběh a hodnocení soutěží, 
závodů a utkání. 

 
1.2 Při pořádaní soutěží jinými subjekty, župami a T. J. spadajících do oblasti sportu pro všechny 

se doporučuje řídit se ustanoveními tohoto Soutěžního řádu. 
 
1.3 Soutěžní řád nabývá účinnosti dnem schválení vedením OV ČOS. Jeho změny 

a doplňky po projednání v komisi soutěží podléhají schválení OV ČOS. 
 
2. POJMY 
2.1 Soutěž je obecný pojem pro soutěžní sportovní akce pravidelného nebo jednorázového 

charakteru, obsahující závody, utkání pro určité věkové kategorie (předškolní děti, žactvo, 
dorost, dospělí, senioři), družstva, jednotlivce v daném sportovním odvětví 

 
2.2 Závod je část určité soutěže (např. závod mladších žáků, závod starších žáků, závod družstev 

 v daném sportovním odvětví všestrannosti, ZZZ, apod.) 
 
2.3 Utkání je závodem dvou a více družstev. 
 
2.4 Vyhlašovatel soutěže – OV ČOS, oblast – region, župa, T. J. soutěž zařazuje do termínové 

listiny. 
 
2.5 Pořadatel soutěže je kolektivní orgán nebo jiný subjekt, který soutěž vyhlášenou 

vyhlašovatelem organizačně, technicky a ekonomicky zajišťuje. 
 
3. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 
Soutěže jsou jedním z programových pilířů činnosti OV ČOS. Vychází z programu OV ČOS a 
navazují na cvičební programy OV ČOS a systém vzdělávání OV ČOS. 

Až po přebor župy se soutěže mohou pořádat jako otevřené pro ostatní organizace i 
sportovce registrované ve sportovních svazech. V případě účasti závodníků jiných organizací, 
nebo registrovaných ve sportovních svazech v soutěži je nutné zpracovat dvojí výsledky: 

a) celkové výsledky všech závodníků (bez rozdílu registrace či ne registrace ve sportovních 
svazech a příslušnosti k střešní organizaci) 
b) redukované výsledky závodníků (pouze členů oddílů odboru všestrannosti ČOS)  



 

Přeboru ČOS se mohou zúčastnit pouze závodníci neregistrovaní ve sportovních svazech a 
kteří se nezúčastňující postupových svazových soutěží.  

 Soutěže musí proběhnout na všech stupních v jednom cvičebním roce. Přebor župy, nebo oblasti 
 musí být uskutečněn do termínu stanoveného rozpisem příslušné soutěže. 
  
3.1 Přebory – postupové soutěže. Podmínkou účasti ve finále přeboru ČOS je účast v předkole 
(župní, oblastní - regionální přebor). 

Přebory se řídí pravidly příslušných sportovních svazů, upravenými pravidly soutěží OV ČOS a 
rozpisy soutěží schválenými vedením náčelnictva ČOS pro příslušný cvičební rok. Soutěže 
musí proběhnout na všech úrovních (T. J., župa, ČOS) v jednom cvičebním roce. 
 

3.1.1 Sportovní  všestrannost - je  soutěží jednotlivců v kategorii mladšího žactva i soutěží 
družstev. Jejím obsahem jsou závody v atletice, sportovní gymnastice, plavání a šplhu.  

 
3.1.2 TeamGym Junior - soutěž družstev  

Soutěž zahrnující gymnastické disciplíny: Skoky z malé trampolínky, akrobacii a pohybovou 
skladbu. 

 
3.1.3 Malý TeamGym - soutěž družstev 

Soutěž zahrnující gymnastické disciplíny: Skoky z malé trampolínky, akrobacii. 
 

3.1.4 Florbal - soutěž družstev 
 
3.1.5 Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ) - soutěž družstev  

Soutěž zahrnující běh a odborně-technickou zdatnost v přírodě, poznávací činnosti a      
teoretické vědomosti.  

 
3.2 Ostatní soutěže – jednorázové i dlouhodobé, nepostupové. Není v nich vypisován přebor 

ČOS. Řídí se pravidly příslušných sportovních svazů, upravenými pravidly soutěží OV ČOS, 
rozpisy a propozicemi vypsanými pořadatelem. Nemusí se konat pravidelně každý rok. 

 
3.2.1 Soutěže v individuálních sportech 

Soutěže pořádá T. J., župa, OV ČOS pro všechny věkové kategorie jako soutěže: 
- jednotlivců 
- družstev 
- jednotlivců i družstev 
Soutěže mohou být vypsány buď jako jednorázové nebo jako dlouhodobé. 
 

3.2.2 Soutěže v kolektivních sportech 
Soutěže pořádá T. J., župa, OV ČOS pro všechny věkové kategorie, kromě RDPD (nesoutěží 
v kolektivních sportech). 
Soutěže mohou být pořádány jako jednorázové nebo dlouhodobé.    

       
3.3 Organizace a časové návaznosti soutěží OV ČOS 

Rozpisy přeborů ČOS  pro příslušný cvičební rok vydává OV ČOS do 30. června.  
Na základě tohoto materiálu vypisují župy a T. J. soutěže nejpozději do 30. listopadu.  
Pokud není v rozpise dané soutěže stanoveno jinak.  

 
3.3.1 Tělocvičná jednota - dle zájmu pořádá 

a) přebor T. J. ve sportovní všestrannosti 
b) ostatní soutěže v individuálních nebo kolektivních sportech. 



 
3.3.2 Župa - pořádá 

a) župní (oblastní) přebory ve sportovní všestrannosti, v TeamGym Junior, v Malém TeamGymu,  
      ve florbalu, v Zálesáckém závodu zdatnosti,  

b) ostatní soutěže v individuálních a kolektivních sportech 

3.3.3 OV ČOS, případně pověřená župa – pořádá 
a) přebory ČOS ve sportovní všestrannosti, v TeamGym Junior, v Malém TeamGymu,  

      ve florbalu, v Zálesáckém závodu zdatnosti 
b) ostatní soutěže v individuálních a kolektivních sportech 

3.3.4 Ekonomické zajištění přeborů 
       Na přeboru ČOS výši startovného stanoví  VN ČOS. Pořadatel přeboru uvede výši  
       startovného v propozicích. 
       Na oblastním nebo župním přeboru výši startovného stanoví pořadatel přeboru - uvede  
       v propozicích přeboru. 
 
3.4.1 Přebory T. J. 
       Veškeré náklady spojené s uspořádáním přeboru hradí T. J. 
 
3.4.2 Přebor župy 
       Veškeré náklady spojené s uspořádáním přeboru hradí župa. Účastníci startují na     

           vlastní náklady, na které může přispět vysílající T. J., případně župa.  
 
3.4.3 Přebor ČOS, oblastní přebor 
       
3.4.4.1 Přebory ČOS - OV ČOS  hradí: 

- technické uspořádání tj. nájmy, odměny pořadatelům a rozhodčím, ceny pro vítěze  
v max. výši vybraného startovného příslušné soutěže, režijní náklady 

        - jízdné (dle platné směrnice OV ČOS) a ubytování všem závodníkům, povolenému  
         počtu doprovodu dle rozpisu a dále jízdné, ubytování a stravu delegovaným rozhodčím 
         a pořadatelům 

 
V souladu se schváleným rozpočtem ČOS uvede pořadatel v propozicích přeboru případné 
úpravy ekonomických podmínek přeborů ČOS.  

 
3.4.4.2 Oblastní přebory ČOS - OV ČOS  hradí: 

- technické uspořádání tj. nájmy, odměny pořadatelům a rozhodčím, ceny pro vítěze v max. 
výši vybraného startovného příslušné soutěže, režijní náklady v rámci schváleného 
rozpočtu 

        - jízdné, ubytování a stravu delegovaným rozhodčím a pořadatelům 
 

V souladu se schváleným rozpočtem ČOS uvede pořadatel v propozicích přeboru případné úpravy 
ekonomických podmínek přeborů ČOS. 
 

 
3.5 Ekonomické zajištění ostatních soutěží  

Ekonomické zajištění určuje pořadatel a uvede je v propozicích závodu-soutěže 
 

3.6 Neúčast a storno podmínky 
     Pokud se přihlášený účastník (družstvo) nezúčastní akce (přeboru, závodu, utkání) 
     má povinnost odhlásit se pořadateli akce nejpozději týden, tj. 5 pracovních dní před konáním 
     akce. Pokud tak neučiní, budou příslušné župě, T. J., účtovány skutečně vzniklé náklady 
      – formou odečtu z dotace. 
     Uhrazené náklady se nevrací. 
     Informace o storno podmínkách může být upravena propozicemi příslušného přeboru, závodu  



4. SOUTĚŽE A JEJICH ORGANIZACE 
4.1 Účastníci soutěže 

závodníci, cvičenci a hráči, kteří splnili podmínky účasti dané rozpisem 
trenéři a cvičitelé závodníků 
činovníci 
rozhodčí 
delegáti OV ČOS 

4.2 Dělení soutěží 
4.2.1 Přebor ČOS – soutěž vyhlášená OV ČOS, jejíž vítěz získává titul „Přeborník ČOS“. 
 
4.2.2 Oblastní - regionální soutěž – soutěž vyhlášená několika župami, jejíž vítěz získává titul 

„Přeborník oblasti - regionu“. 
 
4.2.3 Župní soutěž – soutěž vyhlášená župou, jejíž vítěz získá titul „Přeborník župy“. 
 
4.2.4 Postupová soutěž – soutěž sestávající z více závodů, přičemž do dalšího závodu 

postupují závodníci dle předem stanoveného klíče. 
 
4.2.5 Ostatní – soutěže sloužící k rozšíření závodní příležitosti pořádané župami a T. J. (náborová, 

pohárová soutěž, memoriál atd.) 
 
4.3 Přebornické soutěže se konají podle termínové listiny. Startují v nich jednotlivci a družstva,  

kteří splňují podmínky dané rozpisem. Podmínky pro udělení titulu „Přeborník ČOS“ a 
„Přeborník oblasti-regionu“ stanovuje vyhlašovatel v rozpisu. 

 
4.4 OV ČOS vyhlašuje postupové soutěže zveřejněním rozpisů soutěží pro následující rok do  
      30. 6. daného kalendářního roku. Sokolské župy připraví termínové listiny pořádaných soutěží 

v návaznosti do 30. 11.  Termínová listina musí respektovat postupovou návaznost. 
Vyhlašovatel (ČOS, župa, tj.) vyhlašuje přebory, soutěže v rámci své územní působnosti pro 
závodníky, hráče vyskytující se v tomto území a podle ekonomických možností. 

 
4.5 Rozpisy postupových soutěží připravuje sportovně technická komise prostřednictvím 

odborných sekcí jednotlivých soutěží. Vydává a schvaluje vedení OV ČOS.  Změny a doplňky 
mohou být vydávány nejpozději 60 dnů před termínem zahájení postupových soutěží odboru 
všestrannosti a musí být schváleny OV ČOS. 

 
4.6 O uspořádání a výsledcích regionální nebo župní soutěže je povinen vyhlašovatel informovat  

OV ČOS zasláním rozpisu soutěže a výsledků v elektronické formě nejpozději do pěti dnů   
od pořádání soutěže, pokud není v rozpise dané soutěže uvedeno jinak 
 

4.7. Vyhlašovatel a pořadatel soutěží je povinen dodržovat ustanovení těchto předpisů: 
Pravidla SG, atletiky, plavání, florbalu, ZZZ, TeamGymu Junior a Malého TeamGymu 
Technické řády stanovené v rozpisech jednotlivých soutěží pro příslušný rok 
Soutěžní řád ČOS 
Směrnice ČOS o hospodaření s finančními prostředky 
Rozpisy soutěží 
Propozice 
 

5. PŘÍPRAVA SOUTĚŽÍ 
5.1 Počáteční fáze přípravy soutěže spočívá ve stanovení termínu a místa uspořádání a 

začlenění těchto údajů do příslušné termínové listiny. Termín soutěže musí dávat dostatečný 
čas na přípravu závodníků a musí respektovat návaznost na další soutěže. Místo 
soutěže musí vyhovovat technickým řádům příslušného odvětví a úrovni soutěže co do 
vybavení závodiště, velikosti sportoviště, možností ubytování a stravování. 



 
5.2 Hlavní úkoly přípravy soutěže: 
provést výběr pořadatele  

provést ekonomickou rozvahu soutěže (rozpočet) 
zajistit veškeré informace pro vydání rozpisu a propozic 
sestavit sbor činovníků 
zajistit přípravu závodiště, popř. tréninkových ploch 
zajistit potřebné sociální a hygienické podmínky 
zajistit potřebné tiskopisy, medaile, diplomy 
zajistit propagaci soutěže 
zajistit partnery soutěže 
 

5.3 Rozpis soutěže 
zpracovává, uveřejňuje na internetových stránkách OV ČOS a rozesílá všem župám 
stanoví podmínky soutěže v souladu se Soutěžním řádem ČOS a pravidly resp.  
soutěžními (závodními) programy a technickými řády jednotlivých sportů 
je závazný pro všechny účastníky soutěže 
 

5.4 Obsah rozpisu 
5.4.1 Všeobecná ustanovení 

vyhlašovatel soutěže 
název soutěže 
časový průběh soutěže 
pořadatel soutěže, včetně přesné adresy 
datum a místo konání soutěže 
zástupce vyhlašovatele 
přihlášky (termín uzávěrky, požadované údaje) 
termín pro vydání propozic (zpravidla jeden měsíc před konáním soutěže) 
 

5.4.2 Technická ustanovení 
předpisy, dle kterých se soutěž koná 
závody, které soutěž obsahuje (kategorie, disciplíny apod.) 
vymezení startujících (např. věk, složení družstva) 
podmínky účasti (např. platná lékařská prohlídka, včasná prezence před závodem, 

prohlášení, že závodníci, hráči nejsou registrováni v příslušném sportovním odvětví) 
možnost protestu včetně výše peněžitého vkladu 
tituly, odměny a ceny 
 

5.4.3 Závěrečná ustanovení 
datum vydání rozpisu 
podpisy odpovědných činovníků 

u Přeboru ČOS: náčelník ČOS, náčelnice ČOS, ředitel Přeboru ČOS 
u regionálních a župních soutěží: župní náčelnice, župní náčelník, ředitel regionální soutěže 
 
5.5 Činovníci soutěže a jejich povinnosti 
5.5.1 Ředitel 

je jmenován pořadatelem soutěže 
zodpovídá za včasnou a pečlivou přípravu soutěže a za její organizovaný průběh 

při dodržení ustanovení rozpisu a předpisů dle bodu 3.7 Soutěžního řádu 
odpovídá za dostatečný počet činovníků soutěže, kteří mu jsou ve své činnosti 

podřízeni 
řídí porady činovníků a trenérů před zahájením soutěže, účastní se porady 

rozhodčích s hlasem poradním ve věcech organizačních 



obvykle provádí slavnostní zahájení a ukončení soutěže 
v průběhu soutěže úzce spolupracuje s hlavním rozhodčím 
je členem odvolací komise, která řeší námitky v průběhu soutěže 
po ukončení soutěže zodpovídá za zpracování a zveřejnění výsledků 
 

5.5.2 Jednatel 
je jmenován pořadatelem 
řídí práci závodní kanceláře a pracovní skupiny činovníků 
přijímá korespondenci týkající se soutěže, požadavky z ní vyplývající řeší ve 

spolupráci s ředitelem a dalšími činovníky 
zajišťuje potřebné prostory a místnosti pro uspořádání soutěže, včetně porad 
zajišťuje ubytování, případně stravování účastníků 
zajišťuje zavaděče družstev, spojky, ukazovatele známek a sekretáře/-ky 

ke skupinám rozhodčích 
zajišťuje výběr hudebních doprovodů 
zajišťuje soutěžní tiskopisy, diplomy, medaile, případné ceny 
provádí prezenci sportovců, trenérů a rozhodčích, vydává startovní čísla 
provádí kontrolu dokladů (registrace, lékařské prohlídky) a zodpovídá za splnění 

podmínek startu sportovců dle rozpisu soutěže 
zodpovídá za distribuci konečných výsledků jejich zaslání vyhlašovateli soutěže 
 

5.5.3 Hospodář 
je jmenován pořadatelem 
sestavuje rozpočet a projednává ho s vyhlašovatelem, dbá na jeho dodržování 
zabezpečuje vyplácení všech výloh dle podmínek uvedených v rozpisu soutěže 
vybírá startovné určené rozpisem soutěže 
po ukončení soutěže provádí vyúčtování 
 

5.5.4 Vedoucí technické čety 
je jmenován pořadatelem 
informuje ředitele o nutnosti zajištění nářadí v dostatečném časovém předstihu 
zajišťuje členy technické čety k instalaci a úklidu nářadí 
zodpovídá za přípravu a instalaci příslušného sportovního nářadí na závodišti a 

za instalaci dalšího vybavení závodiště (stolky, židle, lavičky apod.) 
je přítomen v průběhu soutěže, zajišťuje odstranění vzniklých závad 
zajišťuje instalaci hudební techniky, včetně obsluhy, ozvučení závodiště apod. 
 

5.5.5 Vedoucí počtářské komise 
je jmenován pořadatelem po konzultaci s vyhlašovatelem soutěže 
je podřízen řediteli soutěže a hlavnímu rozhodčímu 
zodpovídá za zpracování výsledků soutěže 
zajišťuje pracovníky počtářské komise, provádí s nimi před soutěží instruktáž 

jejich práci v průběhu soutěže 
v případě elektronického zpracování výsledků zajišťuje software a hardware 
dodává hlasateli průběžné i konečné výsledky 
předává konečné výsledky řediteli, hlavnímu rozhodčímu k jejich autorizaci a 
jednateli autorizované výsledky k jejich distribuci 
 

5.5.6 Vedoucí nástupu 
je jmenován pořadatelem 
zajišťuje shromáždění, řazení a nástup závodníků před závodem, v průběhu 

závodu, při ukončení soutěže a slavnostním vyhlášení výsledků 
 



5.5.7 Hlasatel 
je jmenován pořadatelem 
řídí organizovaný trénink, rozcvičení i vlastní závod 
v průběhu soutěže informuje diváky o jednotlivých účastnících a jejich výsledcích, 

objasňuje divákům pravidla soutěže tak, aby neovlivnil práci sboru rozhodčích 
vyhlašuje konečné výsledky 
 

5.5.8 Zdravotník nebo lékař 
je jmenován pořadatelem po konzultaci s vyhlašovatelem soutěže 
 funkci zdravotníka může plnit osoba, která má úplné střední odborné vzdělání v oborech 
   všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, dále osoba, která absolvovala 
   kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavovací akci (vyškolení 
   členové první pomoci ČOS, ČČK), a student lékařství po ukončení třetího ročníku. " 
zajišťuje kontakt s odborným zdravotnickým zařízením v místě konání soutěže 
zajišťuje potřebný zdravotnický materiál 
kontroluje hygienu závodiště 
závady projednává s ředitelem 
zajišťuje první pomoc v případě úrazu 
 

5.5.9 Zástupce vyhlašovatele 
je jmenován vyhlašovatelem 
účastní se porady trenérů a rozhodčích 
řeší případné nejasnosti v místě soutěže v souladu s předpisy jednotlivých soutěží (ČGF 
je členem odvolací komise, která řeší námitky v průběhu soutěže 
 

5.5.10 Propagační a tiskový pracovník 
je jmenován pořadatelem 
zajišťuje propagaci soutěže, dodává informace sdělovacím prostředkům, zajišťuje 

dokumentaci 
navrhuje rozmístění reklamních panelů v souladu s pravidly pro reklamu a 

v souladu s pokyny vyhlašovatele 
zajišťuje tiskové konference 
po ukončení soutěže zajišťuje předání výsledků a tiskových zpráv sdělovacím 

Prostředkům 
 

5.5.11 Hlavní rozhodčí 
je jmenován vyhlašovatelem 
je členem odvolací komise, která řeší námitky v průběhu soutěže 
plní povinnosti vyplývající z pravidel a příslušných Technický řádů, Soutěžních 

(Závodních) programů jednotlivých soutěží 
 

5.5.12 Pořadatelský sbor 
dle rozsahu soutěže a možnosti pořadatele se může ustavit pořadatelský sbor 

k zajištění vstupu diváků, provozu hlediště, šaten 
zajišťuje pořádek v přilehlých prostorách závodiště 
 

5.5.13 S přihlédnutím k rozsahu a velikosti soutěže může pořadatel se souhlasem vyhlašovatele 
přiměřeným způsobem upravit složení činovníků soutěže a rozdělení 
jejich povinností (s výjimkou zástupce vyhlašovatele, hlavního rozhodčího a jejich 
povinností) 
 

5.5.14 Sbor rozhodčích 
nominaci sboru rozhodčích provádí u Přeboru ČOS vedení OV ČOS 



  u regionálních a župních soutěží regionální ředitel, župní náčelník - náčelnice dle pravidel a 
příslušných Technických řádů jednotlivých soutěží, či sportů. 

v případě, že se nedostaví nominovaný počet rozhodčích, může hlavní rozhodčí 
provést doplnění z přítomných náhradníků nebo nenominovaných rozhodčích 
 

5.6 Přihlášky k soutěži 
podává pouze vysílající subjekt (župa nebo T. J.) písemně tak, aby došly ve stanoveném 
   termínu vyhlašovateli soutěže a opisem pořadateli, pokud v příslušném rozpisu není 
   uvedeno jinak 
tiskopisy přihlášek mohou být součásti rozpisu 
součástí přihlášky mohou být i další formuláře (např. objednávka ubytování, 

stravování, dopravy apod.) 
 

5.6.1 Přihláška musí obsahovat 
přesný a úplný název vysílajícího subjektu závodníka 
označení soutěže, resp. závodu 
seznam přihlášených účastníků (jméno, příjmení, rok narození, jméno cvičitele) 
razítko a podpis činovníka vysílajícího subjektu 
k přihlášce na postupovou soutěž musí regionální vedoucí nebo župa zaslat úplné 

výsledky jimi pořádané soutěže 
 

5.6.2 Rozpisem lze stanovit možnost způsobu přijetí přihlášky – faxem, e-mailem, on-line 
      prostřednictvím internetu i bez nutnosti podpisu a razítka. Nedílnou součástí přihlášky je 
      čestné prohlášení vysílající složky. 
 
6. PRŮBĚH SOUTĚŽÍ 
6.1 Prezence 

probíhá v místnosti k tomu určené a označené pořadatelem podle časového 
programu uvedeného v rozpisu. 

je povinná pro všechny účastníky soutěže 
závodníci a rozhodčí, kteří se neprezentují ve stanovené době nebo kteří nemají 

požadované doklady v pořádku, ztrácejí nárok na úhradu výloh a nebudou 
k soutěži připuštěni. 

 
6.2 Startovné 

Pokud je rozpisem určeno uhradí závodník startovné. Startovné je součástí rozpočtu akce 
a je uvedeno na příjmové straně rozpočtu. 

 
6.3 Porada činovníků a trenérů 

Poradu řídí ředitel závodu za přítomnosti jednatele, hlavního rozhodčího a zástupce 
vyhlašovatele. Hlavními úkoly porady jsou: 

seznámení s výsledky prezence, zjištěné nedostatky a jejich řešení 
seznámení s organizací soutěže (počet závodů, sledů, závodníků v družstvech, 

závodníků ve sledech, rozdělení dle vylosování, pořadí disciplín atd.) 
projednání připomínek trenérů k technickému stavu závodiště a rozhodnutí o 

úpravách (použití přídavných žíněnek, úpravách terénu apod.) 
upřesnění pokynů k nástupu, zahájení a ukončení závodu 
informace o zajištění ubytování a stravování 
projednání dalších připomínek zúčastněných 

 
6.4 Porada rozhodčích 

Poradu řídí hlavní rozhodčí po provedení prezence nominovaných rozhodčích. 
 



6.4.1 Hlavními úkoly porady jsou 
upřesnění složení skupin rozhodčích 

sjednocení hlediska hodnocení závodníků 
stanovení pokynů k vyplňování tiskopisů a k organizaci práce rozhodčích a jejich 
           spolupráci s počtářskou komisí 

přenesení informací z porady činovníků a trenérů 
 

6.4.2 Platný průkaz rozhodčího OV ČOS, účast na poradě, stejně jako jeho úbor dle pravidel SG a 
dalších sportů jsou podmínkou pro jeho zařazení k rozhodování v soutěži a k proplacení  
cestovních náhrad a odměn. 
 

6.5 Trénink a rozcvičení před závodem se řídí časovým rozvrhem, který musí být účastníky 
dodržen. Rozcvičení může být provedeno i organizovaně. 
 
6.6 Průběh soutěže 
6.6.1 Soutěž je zahájena slavnostním nástupem všech účastníků a při Přeboru ČOS slavnostní 

znělkou nebo státní hymnou. Po projevu ředitele, případně hostů je soutěž oficiálně 
zahájena. Další průběh je řízen organizací přijatou na poradě činovníků. 

 
6.6.2. Počet doprovázejících cvičitelů v soutěži jednotlivců, nebo družstev je dán rozpisem dané 
          soutěže. 

 
6.6.3 Přístup na závodiště mají pouze činovníci, rozhodčí, sportovci daného sledu a jejich 

cvičitelé. 
 

6.6.4 Doba a způsob rozcvičení je zpravidla dána pravidly jednotlivých sportů nebo propozicemi 
závodu.  Pořadí startu závodníků je dáno vylosováním a pravidly jednotlivých sportů. 

 
6.6.5 V soutěžích, při nichž je vyžadován hudební doprovod, musí být tento nahrán pro 

každého závodníka na samostatném CD s označením jména závodníka, názvu oddílu 
nebo klubu a odevzdán cvičitelem (není-li uvedeno v rozpise jinak) před zahájením 
soutěže při prezenci. 

 
6.6.6 V případě úrazu nebo onemocnění závodníka oznámí trenér tuto skutečnost lékaři 

(zdravotníkovi) soutěže. Lékař (zdravotník) rozhodne o případném pokračování 
v závodě, ke kterému musí závodník nastoupit do doby podle pravidel jednotlivých sportů.  
V případě odstoupení závodníka ze závodu musí toto rozhodnutí oznámit cvičitel hlavnímu 
rozhodčímu. 

 
6.6.7 Soutěž je zpravidla ukončena společným nástupem účastníků, vyhlášením výsledků 

a předáním medailí, diplomů a cen. Závodníci jsou povinni se vyhlášení výsledků zúčastnit. 
Výjimky povoluje ředitel závodu. Neomluvená neúčast některého z medailistů na vyhlášení 
výsledků může mít za následek diskvalifikaci jednotlivce, nebo družstva. Rozhodnutí o 
diskvalifikaci je v pravomoci zástupce vyhlašovatele soutěže. 

 
6.7 Výsledky 
6.7.1 Výpočet výsledků je dán pravidly jednotlivých sportů. Způsob výpočtu výsledků a výsledného 

pořadí u netypických soutěží (např. ZZZ, soutěž všestrannosti), ale i u dlouhodobých soutěží 
je zpravidla uveden v rozpisu soutěže nebo v úpravě pravidel pro oblast sportu pro všechny.  

 
6.7.2 Zpracování výsledků zajišťuje pořadatel. Výsledky musí obsahovat: 

název soutěže, místo a datum pořádání 
jméno a příjmení závodníka ročník narození, název vysílající složky 
bodové výsledky závodníka, celkové pořadí závodníka v závodu nebo soutěži, v ZZZ 



celkový dosažený čas 
 
v soutěžích družstev název družstva, případně další údaje stanovené příslušným rozpisem 
  soutěže. 
podpisy ředitele závodu a hlavního rozhodčího 

 
6.7.3 Výsledky Přeborů ČOS předá pořadatel zástupci OV ČOS v místě soutěže a 

zašle na vedení kanceláře OV ČOS v elektronické podobě nejpozději do 48 hodin od 
ukončení závodu nebo soutěže. Zveřejnění výsledků na webových stránkách provede 
pověřený pracovník ČOS do 3 dnů. Zúčastněným zástupcům vysílající složky předá 
pořadatel výsledky v místě konání soutěže nebo zašle v elektronické, či tištěné podobě 
nejpozději do 3 dnů od ukončení závodu nebo soutěže. 

 
6.7.4 Výsledky regionálních a župních soutěží zašle pořadatel v elektronické podobě na vedení 

kanceláře OV ČOS nejpozději do 3 dnů od uspořádání soutěže. Zúčastněným zástupcům 
vysílající složky předá pořadatel výsledky v místě konání soutěže nebo zašle v elektronické, 
či tištěné podobě do pěti dnů od ukončení závodu nebo soutěže. 

  
6.8 Sportovní tituly 
6.8.1 Tituly „Přeborník ČOS“, „Přeborník oblasti-regionu“, „Přeborník župy“ se udělují vítězům 

přeborů ČOS, oblastních, regionálních a župních soutěží. Závodníci v soutěži jednotlivců na 
1. - 3. místě soutěží obdrží medaili a diplom. V soutěži družstev obdrží družstvo na 1. - 3. 
místě společný diplom a každý člen družstva medaili. 

6.8.2 O podmínkách udělení titulu „Přeborník ČOS“, „Přeborník oblasti - regiónu“ a titulu 
       „Přeborník župy“ rozhoduje vyhlašovatel a ustanovení uvede v rozpisu soutěže. 
 
7. ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽÍ 
7.1 V soutěžích organizovaných v rámci OV ČOS smí startovat jen závodníci, kteří jsou zdravotně 

způsobilí a prokáží se průkazem zdravotní pojišťovny 
 
7.2 Soutěže se mohou konat jen v hygienicky a zdravotně nezávadném prostředí, o čemž 

rozhodne lékař (zdravotník) soutěže. 
 
7.3 V průběhu soutěže, tréninku a rozcvičení musí být zajištěno zdravotní zabezpečení a 

musí být k dispozici dostatek zdravotnického materiálu k poskytnutí první pomoci. 
 
7.4 V místě konání soutěže musí být k dispozici telefonické spojení. 
 
7.5 Pořadatel může požádat o zdravotní dozor nejbližší zdravotnické zařízení, nebo Český 

červený kříž, s nímž může uzavřít smlouvu o dozoru. 
 
7.6. Nevyžaduje se potvrzení o zdravotní prohlídce. Za zdravotní stav nezletilých závodníků 

zodpovídají rodiče – pořadatel může požadovat písemné prohlášení rodičů o zdravotním stavu 
dětí. Dospělí závodníci odpovídají za svůj zdravotní stav osobně 

 
8. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽÍ 
8.1 doporučuje se osvětlení závodiště neoslnivým světlem o intenzitě min. 300 luxů u halových 

sportů. 
doporučená teplota na závodišti je minimálně 18 °C platí pro závody v halách a tělocvičnách, 

netýká se  ZZZ 
technický stav závodiště před závodem, zkontroluje hlavní rozhodčí společně s ředitelem 
závodu 

 
8.2 Doporučené materiální vybavení řeší pravidla jednotlivých odvětví, případně jsou řešeny v 



rozpisech jednotlivých soutěží 
 

8.2.1 Obecné požadavky na materiální vybavení 
lavičky pro závodníky a cvičitele 
stolky a židle pro rozhodčí a činovníky závodu, židle pro spojky 
výpočetní technika 
stupně vítězů 

 
8.2.2 Doporučené tiskopisy 

Použití a forma tiskopisů je závislá na druhu soutěže a použité technice zpracování výsledků. 
V běžné praxi se používají tiskopisy: 
záznam o výsledcích 
bodovací lístek rozhodčího 
list pro zápis sestavy, utkání 
 
 

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁVODNÍKŮ A CVIČITELŮ 
9.1 Práva a povinnosti závodníků, trenérů a cvičitelů se řídí pravidly příslušných sportovních 

odvětví a rozpisem dané soutěže. 
 
9.2 Závodní oblečení na soutěžích 

závodníci: sportovní trikoty/dresy/úbory se sokolskou symbolikou a obuv dle pravidel 
cvičitelé: sportovní oblečení a obuv 

 
9.3 Podmínky účasti v soutěži na všech úrovních (TJ., župa, přebor ČOS) 

V plném rozsahu platí "Systém soutěží odboru všestrannosti ČOS“ 
U prezence předloží vedoucí družstva za každého řádně přihlášeného závodníka: 
a) platný členský průkaz ČOS – řádně vyplněný, podepsaný, s vlepenou fotografií, s vylepenou 
členskou známkou na příslušný rok a razítkem T. J. Sokol 
b) průkaz zdravotní pojišťovny 
V případě nesplnění tohoto ustanovení bude závodník bez náhrady vyloučen.  
Na sokolských soutěžích všech úrovní je podmínkou účasti členů ČOS sokolská symbolika, 
viditelně a vhodně umístěná na cvičebním úboru. 

 
10. PODÁVÁNÍ A ŘEŠENÍ PROTESTŮ 
10.1 Jsou-li porušena pravidla, nebo rozpis soutěže, může podat cvičitel nebo vedoucí 

družstva písemně protest. 
 
10.2 Při soutěžích se podávají písemné protesty s peněžním vkladem 500,- Kč  

písemný protest je předán řediteli závodu nejpozději do 15 minut po vyhlášení poslední 
   známky (výkonu) v závodu 

Vzhledem k tomu, že specifika jednotlivých soutěží neumožnují obecně přesně stanovit do kdy je 
možné podat protest tak, aby jeho řešení bylo efektivní, je toto vždy uvedeno v příslušném rozpisu. 
 
 
10.3 O řešení protestu rozhodne 

v průběhu závodu odvolací tříčlenná komise, kterou řídí ředitel přeboru, popř. závodu. Jejími 
dalšími členy jsou hlavní rozhodčí a zástupce vyhlašovatele. 

 
 
10.4 O výsledku projednání sepíše odvolací komise záznam, který zašle stěžovateli a kopii 

vyhlašovateli soutěže. V případě uznané námitky se peněžní vklad vrací, v případě 
neuznané námitky propadá vklad ve prospěch vyhlašovatele soutěže. 



 
 
11. VĚKOVÉ KATEGORIE 

V jednotlivých odvětvích jsou rozlišovány věkové kategorie, které jsou specifikovány 
v příslušných rozpisech. 
 

 
12. START ZÁVODNÍKŮ NA PŘEBORECH  ČOS 
12.1 Start závodníků na Přeborech ČOS je dán postupovým klíčem dané soutěže. Podmínkou 

účasti v přeborech ČOS je absolvování celého župního přeboru. Závodník musí zvládnout 
všechny disciplíny. Dokladem je výsledková listina župního přeboru. Do přeboru ČOS 
postupují pouze  členové oddílů všestrannosti ČOS. 

 
12.2 Pokud závodník nedokončí disciplínu (nedoplave, nevyšplhá), nebude v celkovém pořadí 
      hodnocen. Závodník, který dosáhne nulový výkon (nezdařený pokus - přešlap ve skoku 
       dalekém, hodu nebo vrhu, hod nebo vrh mimo výseč, druhý chybný start, neplatný přeskok  

při SG) je zařazen na poslední místo v dané disciplíně. 
  
12.3 Závodník, který nenastoupí na některé odvětví, či disciplínu nebo je diskvalifikován za 

porušení pravidel.  Jeho výkony nejsou započítány do celkové soutěže sportovní všestrannosti 
 
12.4 O diskvalifikaci rozhoduje hlavní rozhodčí jednotlivých odvětví v souladu s pravidly. Pokud 

dojde ke zranění, které nedovolí v soutěži pokračovat, započítávají se do celkového hodnocení 
pouze disciplíny, které závodník úspěšně dokončil. Zranění musí být uvedeno v zápise soutěže 
a ověřeno lékařem soutěže. 

 
 
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
13.1 O skutečnostech, které Soutěžní řád neřeší, rozhoduje 

před soutěží vyhlašovatel soutěže (v rozpisu nebo propozicích soutěže) 
v průběhu soutěže odvolací komise 
 

13.2 Soutěžní řád ČOS byl schválen OV ČOS  dne 12. 9. 2014 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lenka Kocmichová v. r.      Petr Svoboda v. r. 
náčelnice ČOS       náčelník ČOS 


