
Newsletter ČSOS listopad 2019 Verzi HTML najdete zde.

Proběhne v listopadu

1. listopadu šéftrenér reprezentace OB 
Jan Šedivý oznámil složení kádru pro 
rok 2020. Elitní tým tvoří 5 závodníků: 
Vendula Horčičková, Tereza Janošíková, 
Denisa Kosová, Vojtěch Král a Miloš 
Nykodým. V dalších skupinách (RD A, 
U23 a sledování) je dalších 22 
závodníků. 

2. listopadu proběhl poslední seminář 

OCAD v Praze, který pořádala 
Metodická rada ČSOS.

Do 3. listopadu šlo zaslat přihlášku na 
pozici "Ústředního trenéra mládeže 

OB". Více naleznete ve Sdělení sekce OB 
16/2019.

7. listopadu proběhne Tisková 

konference k představení Mistrovství 

světa v OB 2021 na Liberecku. 

8. - 10. listopadu  mělo 
proběhnout  tradiční Školení 

začínajících kartografů, které pořádá 

Říjnové události

Od 3. do 6. října  se uskutečnil Světový 

pohár v MTBO a současně dorostenecký a 
juniorský evropský šampionát v 
německém  Rabenbergu. Česká 
reprezentace dovezla řadu medailí. 
Prodloužený víkend byl zahájen middlem, 
v pátek byl na programu long,   sobotní 
štafety byly ve znamení stříbra a vše 
zakončil nedělní sprint.

O víkendu 5. - 6. října  proběhlo  MČR 

štafet,  klubů a oblastních výběrů žactva 
v Tisu  u Blatna. Sobotní štafety ovládly 
kluby OK 99 Hradec Králové (ženy), resp. 
SK Žabovřesky Brno (muži). V neděli se při 
MČR klubů potřetí v řadě radoval OK 99 
Hradec Králové.

5. října jednalo vedení sekce OB na svém 
19. zasedání. Zápis najdete zde. 

10. října byl vysílán dokument z MČR 

štafet a klubů v OB (5. - 6. října) na 
kanále ČT sport.  Na reprízu se můžete 
podívat zde.

10. října Nadace orientačního běhu 
vyhlásila  veřejné výběrové řízení pro 
přidělení grantů nejvhodnějším žádostem 
na provozování sportovních center dětí a 

mládeže v orientačním běhu v roce 2020.
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Mapová rada ČSOS, ale bylo zrušeno z 
důvodu nízkého počtu přihlášených. 

Do 10. listopadu probíhá 1. kolo 

Výběrového řízení sekce OB na 
pořádání celostátních závodů v roce 
2021. Kompletní podmínky 
najdete  zde, další informace pak v 
článku sekce OB.

Do 10. listopadu je termín pro 
přihlášky na Stacionární tréninkové 

kempy v Portugalsku (2. 2. - 15. 3. 
2020). Rozpis a více informací na 
stránkách Rady pro podporu inovací.

Do 11. listopadu je možné si 
objednat  O-knihu 2019, tzv. ročenku 
ČSOS, která vyjde v pátek 6. 
prosince.  Najdete v ní reportáže, 
analýzy, řadu map a statistik, výsledky 
všech důležitých závodů, ale také řadu 
zajímavostí. Více informací najdete na 
stránkách ČSOS.

Do 17. listopadu je termín pro 
přihlášky na Stacionární tréninkové 

kempy ve Švédsku (6. 7. - 17. 8. 2020). 
Rozpis a více informací na stránkách 
Rady pro podporu inovací.

18. listopadu se uskuteční šestý 
Výkonný výbor ČSOS v roce 2019 v 
Praze na Strahově.

18. listopadu je termín pro podání 
žádosti o poskytnutí dotace na 
podporu sportovních aktivit dětí a 
mládeže do 23 let výzvy MŮJ KLUB 

2020. Více naleznete zde.

V termínu 22.-24. listopadu proběhne 
Metodický seminář sekce OB v Jablonci 
nad Nisou, v sobotu 23. listopadu se 
navíc v místním Eurocentru uskuteční 
vyhlášení Ankety o nejlepšího 

orientačního sportovce pro rok 2019.

12. října byl na programu poslední termín 
Srovnávacích testů mládeže, které se 
konaly  v Pardubicích. Ty jsou vstupní 
branou pro definování členské základny 
TSM na rok 2020. Výsledky najdete zde.

12. a 13. října proběhly první dva 
semináře OCAD, které mají za cíl připravit 
trenéry, stavitele tratí v softwaru pro 
tvorbu map a tratí. 

V termínu 18. – 20. října proběhly tradiční 
reprezentační testy LOB v Jablonci nad 
Nisou. Výsledky najdete zde.

19. října se  na 14 místech ČR konala 
akce  Den za obnovu lesa, ke které se 
připojilo přes 30 000 dobrovolníků. Český 
svaz orientačních sportů byl u toho.

21. října se sešel na svém pátém letošním 
zasedání  Výkonný výbor ČSOS. Zápis 
najdete na stránkách ČSOS.

21. října vyšly říjnové Metodické 

listy. Najdete v nich informaci o programu 
pro pořádání závodů QuickEvent, 
pozvánku na Metodický seminář trenérů a 
rozhodčích nebo odkaz na diplomovou 
práci Denisy Kosové.

K 22. říjnu byly v IS ORIS provedeny další 
změny vycházející z požadavků 
obdržených od členů svazu v průběhu 
podzimu 2018.

25. - 29. října se uskutečnilo finálového 

kolo Světového  poháru v Číně (krátká 
trať, sprintové štafety a sprint). 
Nejlepšího individuálního výsledku 
dosáhla Tereza Janošíková. Sprintové 
štafety se vysílaly živě na ČT sport.

Fond na podporu tvorby map v 

oblastech 2020
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O víkendu 30. 11. – 1. 12. se uskuteční 
po dlouhé době v  Česku tzv. 
Advisorská klinika. Účast na 
dvoudenním semináři je důležitý 
požadavek pro získání akreditace IOF 
Event Advisera. Více informací vč. 
finančního příspěvku pro české 
účastníky je zde.

Do 30. listopadu probíhá řádná 

registrace sekce LOB. Více v 
Prováděcích předpisech  k registracím 
sekce LOB 2020.

Do 5. prosince probíhá Výběrové řízení 
na pořádání ankety  „Nejlepší o-

sportovec 2020“. Celé podmínky lze 
nalézt zde. 

7. prosince se uskuteční Valná hromada 
ČSOS a shromáždění sekce OB v Brně.

Český svaz orientačních sportů vytvořil 
fond na podporu tvorby map v oblastech 
2020. Kluby v menších oblastech mají 
problémy ufinancovat kartografické práce 
spojené s tvorbou map v jejich regionu. 
Cílem ČSOS je podpořit tyto regiony 
finančním příspěvkem. Více informací 
najdete zde.

Kalendáře závodů 2020

Jednotlivé sekce již mají v podstatě 
připravené kalendáře hlavních závodů na 
příští rok:

Orientační běh
Lyžařský orientační běh
MTBO

Newsletter Českého svazu orientačních sportů listopad 2019. Vychází měsíčně. 
Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz. Další číslo vyjde 2. prosince 2019.

Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.
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