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Obecné informace.
TJ OB České Budějovice z. s. (TJ) má tři samostatné oddíly – oddíl orientačního běhu (OB), rekreačních sportů (RS) a radiového
orientačního běhu (ROB). Aktivními jsou oddíly OB a RS. Většina aktivit TJ se děje v režii oddílu OB. V oddíle OB jsou členové provozující
orientační běh. V oddíle RS jsou většinou členové, kteří se aktivně nezúčastňují soutěží v OB, případně se rekreačně zúčastňují jiných
sportovních aktivit. Většinou jsou to rodinní příslušníci aktivních závodníků OB. I proto oba oddíly úzce spolupracují při pořádání svých
sportovních akcí (závody, soustředění, tréninky apod.). Oba oddíly jsou zaměřeny více na „rekreační“ provozování sportovní činnosti. OB
svým charakterem a systémem soutěží umožňuje rekreační provozování. TJ spolupracujeme s oddílem OB NF Linz, zúčastňujeme se
jejich závodů, občas pořádáme společná soustředění apod.

Podmínky členství v TJ
Členem TJ se může stát každý, kdo má zájem výkonnostně či rekreačně provozovat sporty v oddílech TJ, organizovat soutěže
v těchto sportech v rámci TJ nebo činnost TJ jinak podporovat.
 Členství v TJ umožňuje účast na soutěžích, na společné přípravě, na soustředění či společné rekreaci.
 Každý si veškeré náklady spojené se svými sportovními aktivitami hradí (viz. sportovní členský příspěvek). TJ vhodným
způsobem zprostředkovává uhrazení společných nákladů spojených se sportovními aktivitami členů.
 Každý člen TJ se dobrovolně podílí na zajištění a organizování aktivit TJ a to bez ohledu na to, zda mu tím vznikají „další
náklady“ na jeho členství v TJ (např. Při organizování člen neočekává a nevyžaduje, aby mu byly uhrazeny náklady na dopravu
či dostal odměnu.).
 V TJ se hlavně provozují sporty, které svým charakterem jsou rodinným sportem (zejména OB). Při venkovní přípravě (trénink
v lese) i při účasti na soutěžích (zejména zajištění dopravy na soutěž) je účast rodiče nezbytným předpokladem. Proto
vyžadujeme, aby s dítětem do 14 let včetně se členem TJ stal i rodič nebo dospělá osoba, která bude v této roli „rodiče“
plnohodnotně zastupovat (prarodiče, teta, strýc apod.). Doprovázející osoby, pokud nechtějí aktivně sport provozovat, se
mohou na soutěžích účastnit rekreačně v kategorii příchozí, začátečníků apod.
 Sportovní aktivity členů TJ finančně podporuje jen tehdy, pokud pro tento účel získá finanční prostředky.

Sportovní příprava.
Sportovní příprava je organizována TJ bez ohledu na příslušnost k oddílu. Tréninků, soustředění a dalších aktivit TJ se může
zúčastnit člen kteréhokoliv oddílu (OB, RS, ROB) při splnění stanovených podmínek pro aktivitu, zejména pak finančních. Mimo to se
může každý člen na soutěže připravovat samostatně. Trenéři TJ mu při sestavení plánu sportovní přípravy pomohou. Poplatky za
sportovní přípravu jsou započítány jako náklad na sportovní činnost člena v jeho osobním účtu.

Tréninky.
Tréninky se konají ve středu od 17:30 do 19:00 hod. V době školních prázdnin a státních svátků se tréninky nekonají (školní
prázdniny okresu Č.B.). Tréninky jsou v průběhu roku organizovány ve dvou blocích: leden- červen; září – prosinec. Každý z bloků má
dvě části, přípravu v „tělocvičně“ a přípravu „venku“. Člen se může zúčastnit kteréhokoliv z bloků jako celku (abonent). Za abonentní
účast se platí pololetní poplatek (leden – červen; září – prosinec). Za účast na jednotlivém tréninku venku se platí samostatný poplatek.
Tréninky řídí trenér/-ka TJ.

Příprava v tělocvičně.
Probíhá zhruba od půlky září do půlky dubna. Příprava v tělocvičně je zaměřena hlavně na děti a mládež. Proto je poplatek
stanoven jen pro uvedenou věkovou skupinu. 500,- Kč pro dětí a mládež od 7 do 18 let. Poplatek je za pololetí a automaticky v sobě
zahrnuje i účast na přípravě „venku“. Pokud se přípravy v tělocvičně zúčastňuje starší osoba, plně se ve své činnosti v tělocvičně
podřizuje průběhu přípravy dětí a mládeže, pomáhá trenérovi při přípravě a řízení aktivit pro děti a mládež. Příprava je zaměřena na
všeobecnou kondici a částečně na speciální přípravu v oblasti OB.

Příprava venku – tzv. mapová příprava.
Probíhá od půlky dubna do půlky září. Je organizována na mapách v okolí Českých Budějovic, zpravidla vždy na jiném místě.
Dopravu do místa konání tréninku si zajišťuje každý sám. Je možná osobní domluva s jinými zájemci o daný trénink na dopravě. U dětí
do 14 let věku je účast rodiče nutná. Místo konání zveřejňuje zpravidla e-mailem asistent trenéra. Kdo nemá abonentní přihlášku
(nepřihlásil se k účasti na trénincích jako pololetního bloku; jedná se tedy zejména o dospělé bez dětí anebo i s dětmi které se
nezúčastňují přípravy v tělocvičně) se musí na jednotlivé tréninky pravidelně přihlašovat (není s ním počítáno při přípravě mapy). Je
stanoven poplatek 30,- Kč/osoba. Je samozřejmě možné se přípravy zúčastnit i bez přihlášení, ale je nutné počítat s tím, že nebude
k dispozici mapa. Příprava venku (mapová příprava) je zaměřena speciálně na OB.

Soustředění.
Je zpravidla organizováno na jaře. K účasti na soustředění se člen přihlašuje. Na účast se platí záloha. Ta je zpravidla ve výši
předpokládaných nákladů. Vyúčtování je pak prováděno v rámci osobního účtu.

Účast na závodech, soutěžích.
Centrálně je organizována většinou jen na závody v OB. K přihlašování je využíván systém ORIS (Internetový přihlašovací systém
Českého svazu orientačního běhu; v případě zájmu zajistíme přístup.). Pravidelně se zúčastňujeme všech závodů v OB pořádaných
v Jihočeském kraji (cca 10 x ročně), závodů Linz cupu (6 závodů ročně), závodů Žebříčku B - Čechy (8 závodů ročně). Podle zájmu a
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výkonnosti se zúčastňujeme závodů Mistrovství České republiky v OB. O prázdninách je možnost zúčastnit se vícedenních závodů v OB.
Náklady na účast na závodech (startovní, doprava, ubytování, atd.) si hradí každý ze svého osobního účtu vedeného u TJ nebo přímo
osobně (stanoveno u prázdninových závodů). TJ neorganizuje společnou dopravu na závody. Dopravu na závody si zajišťuje každý sám.
Lze se domluvit na „společné dopravě“ s některým z jiných účastníků, členů TJ. Při „společné dopravě“ umožňuje účtovací systém TJ
část nákladů na dopravu z řidiče přeúčtovat na „vezenou“ osobu. Při účasti na závodech v OB v Jihočeském kraji, závodech Žebříčku B –
Čechy a M ČR je zpravidla startovné hrazeno centrálně a pak přeúčtováno účastníkům prostřednictvím osobního účtu.
Samostatně je možno se přihlásit k účasti na jakoukoliv sportovní soutěž. Členové se pravidelně zúčastňují závodů „Sněhuláka“
(OB v zimě v Jč kraji), různých Silvestrovských běhů, Horského maratonu, Běhu Křemží, vybraných závodů RunTour apod.

Ekonomika.
TJ neprovozuje žádnou hospodářskou činnost, nemá žádný hmotný majetek. Nutné „provozní náklady“ buď dobrovolnou
činností členů, za využití různých grantových či dotačních programů a z členských příspěvků. Náklady na sportovní činnost člena
(startovné, ubytování při závodech, cestovné atd.) jsou vedeny v tzv. „osobním účtu“.

Členské příspěvky.
Podle svého věku platí každý člen TJ „organizační“ členský příspěvek. Člen je povinen tento členský příspěvek uhradit do 30.
března. Členský příspěvek je ve výši: 100,- Kč pro členy ve věku 7 – 18 let včetně; 500,- Kč pro členy ve věku 19 – 70 let včetně; 0,- Kč
pro ostatní členy. Slouží výhradně k úhradě „provozních“ nákladů TJ.
Podle svých sportovních aktivit platí každý člen TJ „sportovní“ členský příspěvek. Výše tohoto členského příspěvku je dána výší
nákladů na sportovní aktivity člena, které byly hrazeny prostřednictvím TJ. Splatnost tohoto příspěvku je do konce kalendářního roku.
Při vyšších nákladech může hospodář TJ požádat člena o částečnou úhradu již v průběhu kalendářního roku.

Osobní účet.
V rámci účetnictví TJ je veden tzv. „osobní účet“ člena. Je to interní účet, který obsahuje informace o veškerých nákladech na
sportovní činnost člena nebo skupiny členů. Skupinu členů, zpravidla tvoří členové jedné rodiny. Do skupiny je možné přiřadit i
kohokoliv dalšího, tedy i nečlena rodiny. Účet je veden na jednoho člena dané skupiny a ten odpovídá za to, aby na účtu skupiny
dostatek finančních prostředků na krytí nákladů na sportovní činnost celé skupiny. Na osobní účet jsou automaticky napočítávány
náklady na sportovní činnost členů skupiny, příjmy jednotlivých členů skupiny. Zaúčtování se realizuje automaticky při zaúčtování
účetních dokladů hospodářem TJ. Informace o čerpání z osobního účtu jsou pololetně zveřejňovány na internetu. Kdykoliv je možné si
vyžádat jeho výpis u hospodáře TJ. Příjem do osobního účtu si kromě zaplacením sportovního členského příspěvku může člen zajistit i
jiným způsobem (zajištění reklamy na akci; dary apod.).

Finanční podpora aktivit
Snažíme se získávat finanční prostředky ze všech možných zdrojů (granty, dotace, partneři – sponzoři) od všech možných
orgánů, spolků, firem či samospráv (města, obce, kraj, ČÚS, MŠMT, EU atd.). Zapojení každého člena je vítáno (Z toho vyplývají i
možnosti získání přijmu do osobního účtu.). Nepodaří-li se zajistit finanční krytí pořádané akce jiným způsobem (granty, dotace, partneři
atd.) je plánovaná akce uskutečněna a členové TJ se na její realizaci podílí dobrovolnou prací.

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže.
Finanční podpora sportovní činnosti dětí a mládeže je realizována pouze v případě, že se podaří získat účelové finanční
prostředky pro tuto činnost (Granty a dotace od všech možných orgánů, spolků či samospráv; města, obce, kraj, ČÚS, MŠMT atd.).
Přímá finanční podpora je pak poskytována jen do výše 75 % takto získaných prostředků Zbývající část slouží k pro zajištění materiálu,
který je nutný pro zajištění sportovní činnosti dělí a mládeže, ale nejde přímo poskytovateli grantu nebo dotace vykázat (např. náklady
na vytvoření map apod.). Přímá finanční podpora je poskytována jednorázově ke konci roku na základě nákladů na sportovní činnost
člena TJ, patřícího do kategorie dětí a mládeže, evidovaných v rámci účetnictví. K tomuto účelu TJ vytváří odpovídající podmínky.

Organizace akcí.
TJ do roka pořádá 1-2 závody v orientačním běhu, Silvestrovský běh a Horský maraton. Nepravidelně pořádáme různé náborové
závody, soutěže pro školy (zpravidla na principech orientačního běhu). Počítá se s tím, že všichni členové TJ se v rámci svých možností a
schopností zapojí do přípravy a pak zejména do organizace vlastních akcí (platí i pro aktivně nesportující členy, rodiče dětí a mládeže
apod.). Je třeba si uvědomit, že na základě i těchto aktivit se získávají finanční prostředky na zajištění činnosti TJ, podporu sportování
dětí a mládeže atd. Informace o připravovaných nebo realizovaných aktivitách lze získat na našich WWW stránkách http://www.tjobcb.cz .

Řídící činnost v TJ.
TJ řídí tříčlenný výbor. Průběžně činnost organizuje tajemník TJ (kontakt v záhlaví dokumentu). Jednou do roka se koná valná
hromada TJ, které se mohou zúčastnit všichni členové starší 18 let. Materiál pro pořádání závodů je uložen u jednoho člena TJ.
Informace jsou zveřejňovány na našich WWW stránkách - http://www.tjobcb.cz nebo i rozesílány e-poštou.
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