
Metodický pokyn k pořádání mistrovských soutěží v ROB

1. Rada AROB ČR v návaznosti na ustanovení Pravidel ROB stanoví podmínky k pořádání 
mistrovských soutěží v ROB.

2. Rada  zveřejní každoročně do 31.8. návrh termínů pro příští rok a do 30.11. vyhlásí 
sportovní kalendář soutěží pro příští rok.

3. K pořádání veřejných a výběrových soutěží vyhlašovaných Radou  se registrované spolky 
(dále jen oddíl ROB) hlásí u Rady nejpozději do 30.9.

4. Oddíly ROB mohou podat Radě návrh uspořádání soutěže včetně návrhu termínu do 31.8.
Rada posoudí termín soutěže a nejdéle do 30.9. sdělí žadateli výsledek projednání příp. 
s ním dohodne jiný vyhovující termín.

5. V písemné žádosti o uspořádání soutěže oddíl ROB uvede zejména tyto údaje:
a) pořadatel, druh a název soutěže,
b) vypsané věkové kategorie,
c) datum a místo konání (centrum soutěže),
d) soutěžní prostory – název mapy; je-li soutěžní prostor do 15 km od centra soutěže,

lze uvést formulaci „do 15 km od centra soutěže“,
e) výši požadované dotace a další požadavky na zajištění konání soutěže vůči AROB 

ČR (technické zajištění),
f) jména odpovědných funkcionářů a kontaktní adresu.

6. Soutěžní prostor pro konání soutěží I.stupně lze způsobem podle čl. 5 registrovat nejdříve 
2 roky před zamýšleným konáním soutěže. U ostatních soutěží pak nejdříve 6 měsíců před 
jejich konáním.

7. Soutěžní prostory registruje sekretariát AROB ČR. Registrované prostory se zveřejní 
zpravidla do 14 dnů od data registrace na webových stránkách AROB ČR.

8. V případě, že dojde ke kolizi mezi oddíly ROB, mají přednost oddíly pořádající soutěže 
I.stupně. V případě, že stupeň soutěže je stejný, má přednost oddíl ROB, který žádost 
podal dříve. Pokud dojde ke kolizi mezi oddílem ROB a státní sportovní reprezentací 
nebo ŽPR ROB, zúčastněné strany se dohodnou na využití prostoru. Nedojde-li k dohodě, 
rozhodne rada AROB ČR na návrh jednoho z účastníků sporu nebo bez návrhu.

9. Ustanovení jiných předpisů AROB ČR týkající se pořádání soutěží v ROB není tímto 
metodickým pokynem dotčeno.

10. Metodický pokyn byl schválen na jednání Rady dne 29.3.2015, tímto dnem pozbývá 
platnosti metodický pokyn ze 17.2.2000.
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