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Proběhne o prázdninách 

Během letních měsíců je tradičně na 
programu řada vícedenních závodů. Co 
se vše v Česku koná?

28. - 30. 6. Cena střední Moravy

3. - 8. 7. MTBO5Days Plzeň 

5. - 7. 7. Třemošná 2019

12. - 14. 7. H.S.H. Vysočina Cup

19. - 21. 7. Grand Prix Silesia

24. - 28.7. Bohemia Orienteering

7.-11.8. Orienteering Adventure

16.-18.8. Rumcajsovy míle 

23.-25.8. Pěkné prázdniny

30.8.-1.9. Cena východních Čech

30.8.-1.9. West cup

30.8.-1.9. Interkompas 45

5. - 12. července  je na programu 
Veteránské mistrovství světa v OB. 

Červnové události

1. června bylo na pořadu první letošní 
MČR v MTBO - na krátké trati (pořadatel 
TJ Spartak Vrchlabí).  Mistry ČR  se ve Vsi 
Svaté Kateřiny stali Vojtěch Stránský a 
Markéta Drobníková.

1. června proběhlo v salonku hotelu Grand 
Doksy  setkání trenérů tréninkových 

středisek mládeže. V tříhodinovém 
programu byly probrány zejména 
zkušenosti z vedení jednotlivých TSM a 
praktické tipy, které fungují při práci s 
mládeží.

4. června  vyšlo Sdělení soutěžní komise 

sekce OB č. 1/2019 (Vztah nových 
Pravidel OB a Soutěžního řádu sekce OB, 
výjimka pro použití měřítka map).

5. června  bylo  na programu Celostátní 

finále Přeboru škol, nejlepší žáci a 
studenti závodili  v okolí  ZŠ Blažkova 
v  Brně-Lesné. Mezi základními školami 
uspělo Biskupské gymnázium Hradec 
Králové, mezi středními školami bylo 
nejlepší  Gymnázium Turnov. Kompletní 
výsledky najdete zde.
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Tentokrát závodníci zavítají do Lotyšska, 
v okolí Rigy bude uspořádáno 
dohromady 5 závodů (dva sprintové, dva 
lesní).

6. - 12. července se uskuteční v Dánsku 
Juniorské mistrovství světa v OB. Pod 
vedením Pavla Košárka je nominováno 
12 závodníků: Kateřina Grycová, Barbora 
Chaloupská, Tereza Janošíková, Anna 
Kopecká, Eliška Sieglová, Nikola 
Thýnová, Jonáš Fencl, Jan Gajda, Ondřej 
Hlaváč, Vít Horčička, Tomáš Křivda a Jan 
Rusin.

24. - 27. července proběhne Mistrovství 

Evropy univerzit v Olomouci. Jedná se o 
první ročník této akce pro všechny 
akademiky z celé Evropy.

25. července  - 3. srpna  je termín 
pro  Mistrovství  světa dospělých  a 

juniorů v MTBO, které uskuteční v 
Dánsku. Poslední dva nominační závody 
pro MS 2019 se uskuteční 6.7. a 7.7.

1. srpna je uzávěrka 1. kola výběrového 

řízení na pořadatele závodů  v MTBO 
pro sezónu 2020. Základním 
dokumentem jsou  podmínky VŘ, 
průběžně aktualizovaný bude  seznam 
přihlášených závodů. 

3. - 10. srpna proběhne první ročník 
YO!Campu v Jizerských horách - 
soustředění pro mladé organizátory, 
trenéry, mapaře a další.

12. - 17. srpna vyvrcholí sezóna OB 
Mistrovstvím světa dospělých v Norsku. 
Jedná se o první novodobé MS pouze v 
lesních disciplínách   (krátká a klasická 
trať, štafety). Nominační závody 
proběhnou na začátku července.

5. června proběhlo  třetí zasedání 

Výkonného výboru ČSOS v letošním roce, 
tentokrát v Brně (po Přeboru škol). Zápis 
je k dispozici na stránkách ČSOS.

8. června proběhlo Mistrovství České 

republiky ve štafetách v Trail-O, které 
uspořádal klub VSK ČVUT Fakulta Stavební 
Praha. Podívejte se na kompletní reportáž 
z tohoto podniku.

Od 8. do 11. června proběhlo  1. kolo 

Světového poháru v OB 2019 ve Finsku. 
Běželo se v národním parku Nuuksio a v 
Helsinkách. V individuálních závodech byl 
Vojtěch Král vždy v TOP 10, v závěrečných 
sprintových štafetách kvarteto Kosová, 
Nykodým, Král a Janošíková získalo 
bronzové medaile. 

Od 8. do 10. června se uskutečnilo ME v 

MTBO 2019 v Polsku. Česká reprezentace 
si odváží  zlato z mix štafety (Ludvík, 
Kubínová, Bogar K.), a dvě medaile ze 
sprintu (zlato Veronika Kubínová, 
stříbro Kryštof Bogar). Ohlédnutí za celým 
šampionátem najdete na stránkách  sekce 
MTBO.

17. června vyšly červnové Metodické listy 

č. 6/2019. 

19. června proběhla  po celé ČR akce s 
názvem "Olympijský běh". Letos se 
zapojil  i Český svaz orientačních sportů. 
Závod v orientačním běhu proběhl  v obci 
Milíře za účasti 70 závodníků, nejrychlejší 
na nejdelší trati byli Jan Petr a Simona 
Karochová.

O víkendu 22. - 23. června proběhlo 
letošní MČR na krátké trati v OB (poř. TJ 
Lokomotiva Trutnov).  V ženách zvítězila 
Denisa Kosová před Vendulou 
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Letní olympiáda dětí a mládeže

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 
České republiky se uskutečnili v Liberci a 
Jablonci nad Nisou ve dnech 23. - 28. 
června 2019. Na programu byl opět i 
orientační běh, který proběhl ve třech 
disciplínách: sprint, krátká trať a 
sprintové štafety. Ze závodu ve sprintu 
byl živý přenos na ČT sport: mladší žáci, 
starší žáci.

Nový web Svět běhu

Náš partner www.SvetBehu.cz má zcela 
nový vzhled. Web prošel celkovou 
modernizací a nabízí přehlednější a 
příjemnější uživatelské prostředí. 
Najděte si třeba běžecké závody ve zcela 
nové termínovce na 
www.svetbehu.cz/terminovka.

Horčičkovou a Monikou Doležalovou.  V 
mužích to bylo velmi těsné: nejlepší byl 
Vojtěch Král, druhý Miloš Nykodým 
zaostal o 5 sekund, dalších 9 sekund 
ztratil třetí Marek Minář.

22. června proběhlo 17. zasedání vedení 

sekce OB v tomto funkčním období v 
Markoušovicích. 

Mezi 24. a 29. červnem proběhlo MS v 

Trail-O v Portugalsku.    Výborně se 
českým závodníkům podařily  štafety, 
kde v kategorii Para štafeta v sestavě Hana 
Doležalová, Pavel Dudík a Jana 
Kosťová vybojovala zlaté medaile.

25. a 26. června se uskutečnily  České 

akademické hry v Brně a okolí, jejichž 
součástí je pravidelně i orientační běh. Ve 
sprintu uspěli Jakub Glonek a Adélka 
Indráková, na krátké trati zvítězili Daniel 
Vandas a Anna Štičková.

27. - 30. června proběhlo  Mistrovství 

Evropy dorostu 2019 v Bělorusku. Česká 
reprezentace vybojovala šest cenných 
kovů, v celkovém hodnocení národů 
skončila druhá. Reportáže naleznete na 
stránkách sekce OB: klasika, štafety  a 
sprint.  

Newsletter Českého svazu orientačních sportů červenec a srpen 2019. Vychází měsíčně. 
Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz. Další číslo vyjde 2. září 2019.

Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.
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