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Proběhne v prosinci

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

sportovec 2020“. Celé podmínky lze 
nalézt zde. 

Do 5. prosince je potřeba, aby oblasti i 
pořadatelé vícedenních závodů 
nahlásili  Soutěžní komisi sekce OB 
termíny svých závodů v roce 2020 
na souteznikomise@orientacnibeh.cz.

6. prosince vyjde O-kniha 2019. Najdete 
v ní reportáže, analýzy, řadu map a 
statistik, výsledky všech důležitých 
závodů, ale také řadu zajímavostí.

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

V lednu se bude konat opět Zimní 
Olympiáda dětí a mládeže, tentokrát v 
Karlovarském kraji. Na programu bude 
znovu lyžařský orientační běh.

Listopadové události

2. listopadu proběhl poslední seminář 

OCAD v Praze, který pořádala Metodická 
rada ČSOS.

2. - 3. listopadu  uzavřely  poslední 

závody sezónu sekce Trail-O ve Mšeně a 
v Průhonicích. Reportáž naleznete zde. 
Český PRE-O pohár ovládl Libor Forst 
(OPEN) a Jana Kosťová (PARA).

7. listopadu proběhla Tisková konference 
k představení Mistrovství světa v OB 

2021 na Liberecku. Tiskovou zprávu si 
můžete přečíst zde.

18. listopadu se uskutečnil šestý Výkonný 

výbor ČSOS v roce 2019 v Praze na 
Strahově. Zápis najdete zde.

18. listopadu vyšly listopadové Metodické 

listy. Najdete v nich inspiraci na hru 
"Člověče, nezlob se!", "Mapový diktát", 
zajímavé odkazy na videa či metodický 
dopis "Žebřiny". 

V termínu 22. - 24. listopadu proběhl 
Metodický seminář sekce OB v Jablonci 
nad Nisou. Zúčastnila se stovka trenérů a 
rozhodčích.  

22. - 23. listopadu zasedla soutěžní 

komise i vedení sekce OB. Výstupy z 
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Metodický portál

Při  Metodickém semináři trenérů a 
rozhodčích v  Jablonci nad Nisou byl 
slavnostně představen nový Metodický 

portál Českého svazu orientačních 

sportů.  Na webové 
adrese metodika.orientacnisporty.cz tak 
naleznete veškeré podklady pro trenéry, 
rozhodčí, pořadatele, stavitele, 
kartografy a v neposlední řadě i samotné 
závodníky ve všech disciplínách o-
sportů. Materiály jsou ke stažení volně 
nebo po přihlášení. Autoři portálu 
počítají s  dalším rozšiřováním a 
vylepšováním současného stavu.

Nové mapové klíče 

Mapová rada připravila překlady nových 
mapových klíčů:

Mapy pro orientační běh (překlad 
ISOM 2017-2)
Mapy pro orientační sprint

(překlad ISSprOM 2019)  
Mapy pro lyžařský orientační běh 
(překlad ISSkiOM 2019).

Zatímco sprintový a lyžařský klíč začnou 
platit bez výhrady od 1. 1. 2020, pro 
lesní klíč bylo schváleno přechodné 
ustanovení pro oblastní a vícedenní 
závody, že lze použít do konce roku 
2020 i mapové klíče ISOM 2000 a ISOM 
2017.

jednání:

Zápis z jednání SK 
Zápis z jednání vedení sekce OB
Sdělení sekce OB 17/2019 
Prováděcí předpisy k registracím 
sekce OB pro závodní sezónu 2020

23. listopadu proběhlo v pražské Hostivaři 
Shromáždění sekce MTBO. Zápis ze 
zasedání najdete zde. 

V sobotu 23. listopadu se v jabloneckém 
Eurocentru uskutečnilo  vyhlášení Ankety 

o nejlepšího orientačního sportovce pro 

rok 2019. Vítězové v hlavních kategoriích:

OB: Vojtěch Král
MTBO: Veronika Kubínová
LOB: Petra Hančová
Trail-O:  Pavel Dudík (PARA), Pavel 
Ptáček (OPEN)
Síň slávy: Václav Zakouřil  a  Svatava 
Nováková

25. 11. byl zveřejněn seznam členů TSM 

pro rok 2020.  V roce 2020 se bude v   
osmi TSM  sdružovat 112 členů.

K 30. 11. vede Ranking OB Miloš 
Nykodým (2. Vojtěch Král, 3. Marek Minář) 
a Denisa Kosová (2. Vendula Horčičková, 
3. Adéla Indráková). 

Do 30. 11. probíhala řádná registrace 

sekce LOB na novou sezónu. Je 
zaregistrováno 615 závodníků, nejvíce z 
Pražské oblasti. 

Newsletter Českého svazu orientačních sportů prosinec 2019. Vychází měsíčně. 
Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz. 

Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.
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