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Proběhne v říjnu

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 bude ve 14:40 vysílán dokument 
z MČR štafet a klubů v OB (5. - 6. října) na 

Sekretariát ČSOS připomíná, že do 31. 

10. 2019 by měl obdržet faktury od 

Krajských svazů ČSOS za činnost + 

přípravu talentované mládeže 

v oblastech + od některých i za činnost 

TSM a dále od vybraných klubů za 

přípravu talentované mládeže v  klubech 

OB, případně LOB + od některých i za 

činnost TSM za rok 2019.

Podrobnější informace byly rozesílány 

spolu se smlouvami v  květnu a červnu 

2019. V  případě nejasností, prosím, 

kontaktujte sekretariát ČSOS.

Zářijové události

9. září se sešel  v Praze na svém čtvrtém 
letošním zasedání Výkonný výbor ČSOS. 

Zápis z jednání naleznete zde.

14. - 15. září proběhly  tři závody ČP v 

MTBO v Lužanech. Nedělní závod byl 
současně MČR na klasické trati, kde 
zvítězili Štěpánka Staňková (2. Kateřina 
Nováková,   3. Ewa Haltof)  a Vojtěch 
Stránský (2. Kryštof Bogar, 3. Jiří Hradil).

16. září vyšly nové Metodické listy 

zaměřené na zahraniční kempy. Přečíst si 
je můžete zde.
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kanále ČT sport. 

12. října je na programu poslední termín 
Srovnávacích testů mládeže, které se 
konají  v Pardubicích. Ty jsou vstupní 
branou pro definování členské základny 
TSM na rok 2020.

12. a 13. října proběhnou  první dva 
semináře OCAD (další je naplánován na 2. 
listopad), které mají za cíl připravit 
trenéry, stavitele tratí v softwaru pro 
tvorbu map a tratí. Přihlášky na 
seminář  jsou uzavřeny, omezeně se 
můžete přihlašovat přes e-mail 
metodika@orientacnisporty.cz. 

19. října proběhne akce našeho partnera 
"Den za obnovu lesa" na několika místech 
ČR. ČSOS se připojil k této akci, která má 
za cíl  pomoci přírodě a vrátit do lesa 
stromy.

21. října se sejde na svém pátém letošním 
zasedání Výkonný výbor ČSOS. 

Do 3. listopadu lze zaslat přihlášku na 
pozici "Ústředního trenéra mládeže OB"  . 
Více naleznete Sdělení sekce OB 

16/2019.

8. - 10. listopadu proběhne tradiční 
Školení začínajících kartografů, které 
pořádá Mapová rada ČSOS. Přihlášky a 
další informace naleznete v ORISu.

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, 

17. září   vyšlo Sdělení soutěžní komise 

sekce OB 5/2019 (Seznam štafet s 
právem startu na M ČR štafet 2019).

21. září   se konalo 18. zasedání Vedení 

sekce OB bylo vydáno  Sdělení sekce OB 

13/2019 (Svolání Shromáždění sekce OB), 
14/2019 (Výběrové řízení na pořadatele 
závodů soutěží sekce OB 2021 – 1. kolo) a 
15/2019 (Seznam rozhodčích R1).

21. - 22. září  bylo na programu MČR na 

klasické trati  v Hraničné na Jablonecku. 
Vítězství si odvezli Denisa Kosová (2. 
Adéla Indráková, 3. Vendula Horčičková) a 
Vojtěch Král (2. Pavel Kubát, 3. Miloš 
Nykodým).

Od 23. září je možné se přihlásit na zimní 

Stacionární tréninkové kempy mládeže - 
bližší informace naleznete zde.

26. - 29. září proběhlo 3. kolo Světového 

poháru 2019  v OB ve švýcarském 
Laufenu. Českým reprezentantům se velmi 
dařilo - na krátké trati brala Denisa 
Kosová šesté místo, knockout sprint 
ovládl Vojtěch Král a druhou příčku 
ukořistila Tereza Janošíková, v nedělním 
sprintu doběhl Vojtěch Král na 4. místě.

Ve stejném termínu byl ve Francii i 
Juniorský evropský pohár  za účasti 
výběru českých dorostenců a juniorů. 
Závodníci běželi sprint, sobotní klasickou 
trať a závěrečné štafety. Nejlepšího 
výsledku dosáhla Adéla Vandasová, když 
doběhla jako sedmá na klasické trati.

LOBY 2020

Termínovka nové sezóny v lyžařském 

orientačním běhu se finalizuje - podívejte 
se na předběžný kalendář. 
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výsledky všech důležitých závodů, ale také 
řadu zajímavostí. Více informací najdete 
na stránkách ČSOS.

18. listopadu je termín pro podání 
žádosti  k  podání žádostí 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.

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.

15. - 23. srpna 2020 pořádá Česká 
republika Mistrovství světa v MTBO a 
organizační tým hledá až 120 
dobrovolníků. Zaregistrujte se zde a 
staňte se součástí této akce. 

Klub nového lesa

Klub nového lesa je nová mobilní aplikace 
Lesy ČR (prozatím dostupná pro uživatele 
systému Android), která nabízí informace 
a zajímavosti týkající se Dne za obnovu 

lesa (19.10.), ale také novinky a 
bonusy  týkajících se lesů a partnerů 
společnosti. Ke stažení zde. 

Pozvánka

Přijď si zaběhnout rychlý maraton v 
přírodě s minimálním převýšením vedoucí 
lesem mezi rybníky a loukami CHKO 
Třeboňsko se startem a cílem na 
historickém náměstí Třeboně. Druhý 
ročník Compressport Třeboňského 
maratonu startuje už v sobotu 19. 10.!

Newsletter Českého svazu orientačních sportů říjen 2019. Vychází měsíčně. 
Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz. Další číslo vyjde 4. listopadu 2019.

Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.
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