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Proběhne v září 

O víkendu 7. - 8. září proběhne  řada 
celostátních závodů:

Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu a 
štafet, 14. kolo ČP MTBO (Kačice, 
poř. SMS Team Kladno a KOB 
Kladno)
Manufaktura ČP, INOV-8 CUP - 
žebříček A, žebříček B-
Morava (Lukoveček, poř. SKOB Zlín)
Žebříček B-Čechy západ  (Krhenice, 
poř. OK Kamenice)
Žebříček B-Čechy východ (Choceň, 
poř. K. O. B. Choceň)

9. září se sejde na svém čtvrtém letošním 
zasedání Výkonný výbor ČSOS. 

Prázdninové události

5. - 12. července bylo  na programu 
Veteránské mistrovství světa v OB, kdy 
tentokrát závodníci zavítali  do Lotyšska. 
Česká výprava získala jednu bronzovou 
medaili zásluhou Aloise Lázničky v závodě 
ve sprintu. Reportáže a výsledky českých 
závodníků:

sprint
krátká trať
klasická trať

6. - 12. července se uskutečnilo v Dánsku 
Juniorské mistrovství světa v OB. Pod 
vedením Pavla Košárka závodilo 12 
závodníků. Český tým dosáhl několika 
zajímavých výsledků v TOP 10,    navíc 
bronzovou medaili do své sbírky přidala 
Tereza Janošíková. České ohlasy ze 
závodů:

sprint
klasická trať
krátká trať
štafety
ohlasy trenéra P. Košárka
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14. - 15. září proběhnou tři závody ČP v 

MTBO v Lužanech (poř. Sportcentrum 
Jičín). Nedělní závod je současně MČR na 
klasické trati.

14. - 15. září se uskuteční celostátní 
trojzávod také v orientačním běhu:

sobota - Český pohár štafet 
(Kořenov, poř. OOB TJ Turnov)
sobota - Manufaktura ČP, INOV-8 

CUP - ŽA (Český Dub, poř.  Slavia 
Liberec orienteering)
neděle - Český pohár štafet (Český 
Dub, poř. Slavia Liberec 
orienteering)

15. září je termín pro přihlášku na 

přidělení kvalifikace R1 platné pro roky 
2020 a 2021. Více informací zde.

21. - 22. září je na programu vrchol 
domácí o-sezóny MČR na klasické trati

(Hraničná, poř. OOB TJ Tatran Jablonec). 
Tituly obhajují Miloš Nykodým a Denisa 
Kosová.

22. září je první termín pro přihlášky 
na MČR štafet, klubů a oblastních výběrů 

žactva v OB (5. - 6. října, Tis u Blatna, 
poř. SK Praga). 

26. - 29. září pojedou čeští reprezentanti 
v OB na 3. kolo Světového poháru 2019 
do švýcarského Laufenu. Čekají je tři 
závody: krátká trať, knock-out sprint a 
sprint. Nominace bude uzavřena v 
průběhu září.

28. - 29. září proběhne 18. a 19. kolo ČP 

v MTBO (Bavorov, poř. VŠTJ Ekonom Praha 
a OOB TJ Sokol Pražák)

20. července  vyšlo Sdělení 03/2019 

Mapové rady ČSOS (Hromadný nákup dat 
Zeměměřického úřadu).

24. - 27. července proběhlo  Mistrovství 

Evropy univerzit v Olomouci. Jednalo se o 
první ročník této akce pro všechny 
akademiky z celé Evropy. Čeští zástupci 
výrazně uspěli, Tereza Janošíková brala 
zlatou medaili ze všech tří závodů. 
Reportáže ze závodů:

sprint
krátká trať
sprintové štafety

25. července  - 3. srpna  se 
uskutečnilo Mistrovství světa dospělých a 

juniorů v MTBO  v Dánsku. Češi získali 
úctyhodnou sbírku medailí, např. v 
závodě s hromadným startem celé trio 
českých závodníků (vyhrál Jiří Hradil, 2. 
Kryštof Bogar a třetí Vojtěch Stránský).

sprint a middle
long
mass start
štafety

3. - 10. srpna proběhl  první ročník 
YO!Campu v Jizerských horách - 
soustředění pro mladé organizátory, 
trenéry, mapaře a další. Více se můžete 
dozvědět v reportáži.

12. - 17. srpna vyvrcholila  sezóna OB 
Mistrovstvím světa dospělých v Norsku. 
Jednalo  se o první novodobé MS pouze v 
lesních disciplínách. Reprezentanti 
Vojtěch Král a Denisa Kosová se 
probojovali v individuálních závodech do 
TOP 10 (7., resp. 8 místo), ve štafetách 
skončili čeští muži na 4. pozici, ženy pak 
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Nový Svět běhu

Ve středu 11. září vychází nové číslo 
časopisu Svět běhu.  Najdete v něm 5 
rozhovorů, článek o štafetách v 

orientačním běhu, superkompenzaci 
nebo třeba o předčasné specializaci dětí a 
mládeže.
Časopis si do 10.9. můžete předplatit a 
dostat do schránky jen za 129 Kč ročně. 
Více na eshop.svetbehu.cz.

na 5. místě. Reportáže z jednotlivých 
závodů:

klasická trať - muži, ženy
krátká trať - muži, ženy
štafety - muži, ženy

16. srpna vyšlo Sdělení soutěžní komise 

sekce OB 3/2019 (Seznam závodníků s 
právem startu na M ČR na klasické trati 
2019). 

19. srpna byly vydány Metodické listy 7-

8/2019  (příprava na Srovnávací testy 
mládeže).

21. srpna vyšel Bulletin č. 1 a zveřejněny 
nové embargované prostory MS 2021, 
které se uskuteční v Česku.

30. srpna - 1. září proběhly  Srovnávací 

testy mládeže v Pardubicích, Praze a 
Olomouci, jejíž výsledky jsou jedním z 
předpokladů pro zařazení do TSM na rok 
2020. Testy se tradičně skládaly  z běhu 
na 3 000 m, teoretického OB, testu 
pozornosti a O-400 m (kombinace 
zapamatování + zákresu kontrol na čistou 
mapu a běhu). Více zde.

31. srpna vyšlo Sdělení soutěžní komise 

sekce OB 4/2019  (Výjimky startu na 
Mistrovství ČR v OB na klasické trati 
2019). 
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Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.
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