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 Proběhne v březnu  
 

O víkendu 2.-3.  března  proběhl 
poslední závodní víkend sekce LOB, 
který se odehrál v Nové Vsi na 
Jesenicku. Na programu bylo v 
sobotu  MČR na klasické trati, kde 
vyhráli Lenka Mechlová a Jakub Škoda. 
Nedělní MČR štafet ovládly ženy OK 
Slavia Hradec Králové, nejlepší 
mužský tým byl ze Slovanu Zdravotník 
Praha.  V  závěrečném ČP ve sprintu 
zvítězili opět Lenka Mechlová a Jakub 
Škoda. Více zde. 

5. března je termín pro přihlášky do 

2. kola výběrového řízení závodů 
ČSOS sekce OB.

15. března začíná první částí školení 

T2, na které  je přihlášeno 34 
účastníků. Kromě dvou jarních částí 

 

 
Únorové události

Od 6. do 11. února  proběhlo v tureckém 
středisku  Sarikamis  Mistrovství Evropy v 

LOB. Nejlepší výsledky českých 
závodníků: 

6. února – sprint: 11. Hančová, 21. 
Horvát
7. února – smíšené sprintové 
štafety: 7. CZE (Škoda, Mechlová)
8. února – krátká trať: 8. Mechlová, 
10. Hančová, 11. Horvát, 18. Škoda
10. února – klasická trať: 8. 
Mechlová, 17. Horvát, 19. Hančová
11. února – štafety: 5. CZE (Škoda, 
Laciga, Horvát), 5. CZE (Hančová, 
Šimková, Mechlová)

18. února vyšly druhé Metodické listy. 

Pokud chcete Metodické listy dostávat do 
svého e-mailu, pak se zaregistrujte.

23. února  zasedalo vedení sekce OB v 
Pardubicích. Zápis z tohoto jednání 
najdete zde. 

23. - 24. února  proběhl v 
Pardubicích seminář sekce OB k soutěžím 

po roce 2020. Doporučení ze semináře 
budou předloženy soutěžní komisi sekce 
OB, ale i následně  o-veřejnosti k 
připomínkování.

 

https://app.crystalmails.com/cz/campaigns/243154-newsletter-csos-brezen-2019/wizard/%CM_VIEW%
http://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/posledni-domaci-zavodni-vikend
http://vybriz.orientacnisporty.cz/
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zabezpečovaných  Vyšší odbornou 
školou  ČUS připravuje ČSOS i 
podzimní část školení.

16. března začíná oficiální sezóna OB 
prvním závodem Jarní skály.

Do 17. března probíhají přihlášky na 
Jarní pohár. V sobotu je na programu 
Český pohár štafet, nedělní klasická 
trať je pro závodníky kategorii DH16-
18 nominační na CEYOC, který se 
uskuteční na Ostravsku 5.-7. dubna.

Mezi 19. a  24. březnem se 
uskuteční Mistrovství světa v LOB, ale 
také  MS juniorů, ME dorostu a  MS 
veteránů v LOB. Šampionát hostí 
švédská Piteå.

23. března proběhne tradiční 
Seminář  pro pořadatele závodů 
soutěží sekce OB v Hradci Králové.

24. března je termín přihlášek na ŽB-
Morava a ČPŠ v rámci Mistrovství 

Moravy (6. - 7. dubna 2019).

27. března zasednou 
členové  Výkonného výboru ČSOS na 
pravidelném jednání v Praze.

27. března je termín přihlášek na 

MČR v nočním OB  (13. - 14. dubna 
2019) 

6. - 7. dubna proběhnou dva MTBO 

semináře: Trénink MTBO a pro 
pořadatele závodů. Přihlášky jsou 
otevřené, více informací zde.

   

Od 23. února se uskutečnily  dva 
stacionární tréninkové kempy v LOB na 
dvou místech:    23.2. - 1.3. ve Ski areálu 
Praděd–Ovčárna, nyní probíhá v termínu 
3.3. - 8.3. v Nové Vsi u Rýmařova.

V úterý 26. února  odlétl  z Prahy vládní 
speciál, aby dopravil české sportovce do 
sibiřského Krasnoyarsku, dějiště Zimní 
univerziády. Mezi nimi i závodníci LOB 
(Markéta Firešová, Petra Hančová, 
Veronika Kubínová, Vojtěch Bartoš, Petr 
Horvát, Vojtěch Matuš, Václav Šňupárek, 
Ondřej Vystavěl). Program LOBu začíná až 
4. března.

27. února spustila IOF nové webové 

stránky, které jsou přehlednější a čtenář 
se na nich lépe orientuje. 

28. února skončila registrace sekce OB a 

také přestupní období a možné hostování 
v dorosteneckých kategoriích. Statistiky a 
další zajímavosti naleznete zde.

IOF vydala magazín ORIENTEERING 

WORLD, kde rekapituluje události v 
minulém roce, nabízí zajímavé rozhovory i 
reportáže.  

V IS ORIS byl nově zakomponován 
Ranking veteránů. Ten by měl v 
budoucnosti regulovat přetlak startujících 
v některých závodech.

 
Český pohár v LOB

 
 

Změny v ORIS
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https://orienteering.org/wp-content/uploads/2019/02/orienteeringworld2018-web.pdf
https://oris.orientacnisporty.cz/RankingVeteranu


Sprintem na Nové Vsi skončil Český pohár v 

LOB, který měl v roce 2019 9 kol. 

D14 1. Hana Malečková 

D17 1. Tereza Macholdová 

D20 1. Anežka Hlaváčová 

D21E 1. Lenka Mechlová, 2. Petra  Hančová, 3. 

Helena Randáková  

H14 1. Daniel Bolehovský  
H17 1. Marek Štěrba 

H20 1. Josef Nagy 

H21E 1. Petr Horvát, 2. Jakub Škoda, 3. Radek 

Laciga 

10. února byl aktualizován informační systém 

ORIS na verzi 4.0. Jedná se o jednu z největších 

změn v přihlašování na závody za poslední 

roky. Přihlašování pomocí uživatelských účtů 

v ORISu zůstane pouze členským klubům ČSOS 

a vybraným zahraničním klubům. Ostatní 

budou používat jednorázové přihlášky, které 

nevyžadují účet v ORISu. Popis jednorázového 

přihlašování z pohledu účastníků i pořadatelů 

je k dispozici v nápovědě, další informace 

najdete na stránkách ČSOS.

   
 

Únorová soustředění  Orientační sporty na Denik.cz

Reprezentace nebo výběry sekce OB měly v 

únoru soustředění. Přečtěte si reportáže z 

těchto akcí:

zimní akademie (Doksy)

juniorská reprezentace (Jeseníky)

dospělá reprezentace (Maďarsko)

 

Deník.cz se v únoru zabýval ve velkém tématu 

poklesu počtu dětí v Česku, které sportují. Mezi 

tři sporty, které dynamicky rostou, zařadil list 

následující tři odvětví: florbal, atletiku a 

orientační běh. Celý článek najdete vč. 

infografiky zde.

   

   

 Newsletter Českého svazu orientačních sportů březen 2019. Vychází měsíčně.  
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Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.
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