
Krajský svaz ČSOS Vysočina 

Pravidla poskytování a používání sad SPORTident 
platná od 21. 11. 2019 

 

Krajský svaz ČSOS Vysočina vlastní tento materiál pro pořádání závodů: 
dvě sady kontrol SPORTident (SI), sadu čipů, tiskárnu mezičasů a sadu ozvučení. 
 

Velká sada kontrol SI obsahuje: 
- 75 ks běžná kontrola s kódy 101 – 175 
- 2 ks běžná kontrola s kódem 100 
- 3 ks kontrola s funkcí NULOVÁNÍ 
- 3 ks kontrola s funkcí KONTROLA NULOVÁNÍ 
- 2 ks kontrola s funkcí START 
- 2 ks kontrola s funkcí CÍL 
- 1 ks SIAC OFF 
- 2 ks rezerva - kontroly bez označení 
- 3 ks vyčítací kontrola 
- 1 ks programovací kontrola SI-Master/Battery check 
Celkem 94 ks kontrol + vypínací čip 

 

Malá sada kontrol SI obsahuje: 
- 25 ks běžná kontrola s kódy 176 – 200 
- 1 ks kontrola s funkcí NULOVÁNÍ 
- 1 ks kontrola s funkcí KONTROLA NULOVÁNÍ 
- 1 ks SIAC OFF 
- 1 ks kontrola s funkcí START 
- 1 ks kontrola s funkcí CÍL 
- 2 ks vyčítací kontrola 
Celkem 32 ks kontrol + vypínací čip 

 

Sada SI čipů pro dotykové ražení - 41 ks 
čísla čipů jsou uvedena na webu Oblasti Vysočina http://www.obvysocina.cz/  
 

Tiskárna mezičasů Epson TM-T70II 
 

Sada ozvučení - reproduktor, mikrofon, propojovací kabely. 
 

Sady jsou přednostně poskytovány všem pořadatelům závodů oblastních soutěží 
Oblasti Vysočina sekce orientačního běhu ČSOS a dále klubům Oblasti Vysočina 
pořádající závody jiných soutěží v orientačním běhu, MTBO nebo LOB, a to 
v uvedeném pořadí. 
 

Za uvedených podmínek jsou sady poskytovány i ostatním pořadatelům závodů 
v orientačním běhu, MTBO a LOB, případně pro potřeby tréninků. 
 

Kluby budou platit za technické zajištění závodu s využitím uvedeného materiálu 
úhradu na jeho údržbu a obnovu na základě těchto pravidel: 

http://www.obvysocina.cz/
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Ceník úhrad 

Materiál Kluby Oblasti Vysočina Kluby mimo Oblast Vysočina 

 Sazba Sazba 

Velká sada kontrol SI 
(94 krabiček) 

4 Kč / závodník 5 Kč / závodník 

Velká + malá sada SI 
(126 krabiček) 

5 Kč / závodník 6 Kč / závodník 

Malá sada kontrol SI 
(32 krabiček) 

2 Kč / závodník 3 Kč / závodník 

Sada SI čipů (41 ks) 
pro dotykové ražení  

--- 400 Kč / sada 
20 Kč / čip 

Tiskárna mezičasů --- 200 Kč / tiskárna 
Sada ozvučení   --- 500 Kč / sada 

• Uvedené sazby platí pro použití sad kontrol SI v režimu dotykového i 
bezdotykového ražení. 

• Maximální částka úhrady za jeden závod činí 4.500 Kč pro kluby Oblasti 
Vysočina. 

• Maximální částka úhrady za jeden závod činí 5.000 Kč pro kluby mimo Oblast 
Vysočina. 

• Sazba za sady kontrol SI je stanovena za jednoho závodníka. Celkový počet 
započítávaných závodníků se zjistí z výsledků závodu v Informačním systému 
ČSOS (ORIS, všechny kategorie). 

• U závodů štafet se započítává celkový počet jednotlivých zúčastněných 
závodníků (členů štafet). 

• Sazba za poskytnutí sad kontrol SI, čipů a tiskárny je stanovena za jeden závod a 
jeden den. V případě, že se koná více závodů v jednom dni, kdy je za každý závod 
vybíráno samostatné startovné, je sazba stanovena za každý takový závod 
samostatně.  

• Spotřební materiál do tiskárny si zajišťuje a hradí klub. Termopapír šíře 80 mm, 
max. ∅ role 80 mm. 

• Sazba za poskytnutí ozvučení je stanovena za jeden den jeho používání. 

• Pořadatel z Oblasti Vysočina obdrží k zapůjčené velké sadě kontrol SI nebo 
k současně zapůjčeným oběma sadám kontrol SI bezplatně sadu čipů pro 
půjčování účastníkům závodu, tiskárnu mezičasů a sadu ozvučení. 

• Pro činnost Krajského centra talentované mládeže (KCTM) a Sportovního centra 
dětí (SCD) v Oblasti Vysočina jsou malá sada SI a tiskárna poskytovány bezplatně. 

• Pořadatelům okresních a krajských kol Přeborů škol v Oblasti Vysočina jsou sady 
kontrol SI, sady čipů, tiskárna a sada ozvučení poskytovány bezplatně. 

• Tento ceník platí pro závody zařazené do kalendáře závodů ČSOS uvedené v 
Informačním systému ČSOS (ORIS). V ostatních případech se použijí částky 
maximální, případně se výše úhrady stanoví vzájemnou dohodou. 
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Povinnosti klubů 

1. Registrovat si zapůjčení sady v Kalendáři půjčování sad SI zveřejněný na webu: 
www.obvysocina.cz/sadysi/ 
Kalendář pro rezervaci sad 

2. Zaplatit za technické zajištění závodu s využitím SI sady a dalšího materiálu 
úhradu na jeho údržbu a obnovu ve výši dle uvedených pravidel a ceníku. Částka 
se hradí na základě faktury vystavené Krajským svazem ČSOS Vysočina. 

3. Po závodě předat poskytnutou sadu do 5 dnů na vlastní náklady správci sad SI 
nebo dalšímu pořádajícímu klubu dle dohody. V případě prodlevy mezi závody 
větší než 3 týdny předat sadu správci sad SI. 

4. Po závodě zaslat do 5 dnů správci na e-mail SIVysocina@gmail.com informaci 
o stavu sady (nefunkční jednotky, …) a protokol o programování (log 
SPORTident Config+). 

5. Kontroly ukládat do kufrů podle označení kam patří. Jednotlivé kontroly 
ukládat v kufrech střídavě tak, aby otvory pro ražení neležely na sobě (viz 
vložený návod). 

6. Krabičky kontrol nepřelepovat a používat kódy, které jsou na krabičkách! 
V případě, že krabičku je nutno přelepit, uvést ji po závodě do původního stavu 
včetně odstranění zbytků lepidla a izolep. 
Současně jednotky vždy uvést do původního stavu software, tj. kódu, pod 
kterým kontrola běžela a správného módu kontroly, tj. BC CN – Beacon Control, 
provoz 4 h. 

7. Znatelně označit vybitou, nefunkční či špatně fungující SI jednotku, uložit do 
technického kufru a neprodleně informovat správce. 

8. Při ztrátě kontroly uhradit za každou jednu ztracenou kontrolu cenu ve výši 
3.000 Kč na základě faktury vystavené Krajským svazem ČSOS Vysočina. 

9. V případě ztráty SI čipu při pořádání závodu uhradit za každý jeden ztracený čip 
cenu ve výši 1.200 Kč na základě faktury vystavené Krajským svazem ČSOS 
Vysočina nebo nahradit ztracený kus zakoupením nového SI čipu.  

Povinnosti správce sad SI 

1. Udržovat sady SI ve funkčním stavu. 
Měnit baterie a firmware v SI krabičkách dle doporučení firmy SPORTident. 

2. Archivovat protokoly o programování a vést evidenci doby běhu SI jednotek. 
3. Pravidelně kontrolovat stav sad SI a aktualizovat seznam jejich obsahu podle 

skutečného stavu. 
4. Sestavit a aktualizovat Kalendář půjčování sad SI zveřejněný na webu (tj. kdo, 

kdy a kde bude jakou sadu používat). 
5. Zveřejnit a aktualizovat Pravidla poskytování a používání sad SPORTident, 

Seznam obsahu sad SI a Přehled čipů SI na webové stránce Oblasti Vysočina. 
 
 
 

http://www.obvysocina.cz/sadysi/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nYbYea16mTbLrjLq-0RJmausX71OaN7Ea0YFjvHTbAg/edit#gid=1466352964
mailto:SIVysocina@gmail.com
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Porušení a nedodržování pravidel 

V případě, že krabičky kontrol nebudou vráceny v původním stavu, budou účtovány 
náklady na jejich očištění a uvedení do původního stavu ve výši 300 Kč za hodinu 
práce na základě faktury vystavené Krajským svazem ČSOS Vysočina. 

Případné porušování a nedodržování pravidel při používání SI sady pořadateli 
závodů oznámí správce sad SI předsedovi Krajského svazu ČSOS Vysočina. 
Porušování a nedodržování pravidel pořadateli závodů bude řešeno na Valné 
hromadě Krajského svazu ČSOS Vysočina a Shromáždění Oblasti Vysočina, které 
podle závažnosti prohřešku rozhodnou o případné sankci. 

 


