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Červnové události

3. června proběhlo jednání

výkonného výboru ČSOS. Byla

projednána zpráva o hospodaření,

byl schválen návrh na podání

přihlášky na pořádání MS v MTBO

v roce 2023 s centrem v Jičíně

nebo byl přijat nový klub KTI, více

v zápisu.

8. června měl premiéru pořad

SPORT 5 KOLEM NÁS na téma

orientačního běhu. Záznam tohoto

diskusního pořadu s Vendulou

Horčičkovou a Petrem Klimplem

naleznete zde.

13. - 14. června proběhlo ve Dvoře

Králové nad Labem a Rudníku

MČR v PreO. Vítězi se stali Jana

Kosťová (kategorie Para), Pavel

Ptáček (Open) a Radomír Tichý

(Junior).

13. června jednalo vedení sekce

trail-o, na programu byla příprava

Mistrovství světa v roce 2022

(WTOC) nebo změny v

nominačních kritériích, více v

zápisu.

15. června pořadatelé MS v OB

2021 v Česku oznámili, že po

dohodě s IOF budou do programu

přidány dva sprinty: individuální

Proběhne o

prázdninách

Vícedenní závody + ČP MTBO

10. - 12. července H.S.H.

Vysočina cup

17. - 19. července Grand

prix Silesia

18. - 19. července

Rumcajsovy míle

31. července - 2. srpna

Sandstones

14. - 16. srpna Tis 2020

15. - 16. srpna ČP MTBO

(middle, sprint a long)

21. - 23. srpna Helfenburk

2020

21. - 23. srpna Pěkné

prázdniny s OB v Českém

ráji

28. - 30. srpna Cena

východních Čech

28. - 30. srpna West cup
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sprint s kvalifikací a sprintové

štafety, více zde.

15. června vyšly Metodické listy

ČSOS. Najdete v nich například

orienťácké obrázkové čtení pro

nejmenší, další díl atletického

žebříku s Denisou Kosovou nebo

textový font Piktogramy.

20. června proběhlo ve

Stvolínkách MČR v MTBO na

middlu, mistry ČR se stali Marie

Kamarytová a Martin Kanta.

21. června proběhlo jednání

vedení sekce OB. Byly

projednávány kalendáře závodů na

následující roky a vydány

novelizované sportovně technické

dokumenty, více v zápisu a

sdělení sekce OB.

Kalendáře závodů: 2020,

2021, 2022

Soutěžní řád

Prováděcí předpisy k

soutěžím

Klasifikační řád

Doplnění Klasifikačního

řádu

29. června vybralo vedení sekce

OB pořadatele Veteraniád ČR a

opravilo práva startu štafet na M

ČR sprintových štafet, štafet klubů,

více ve sdělení sekce OB.

Pořadatelé Mistrovství světa v

OB 2021 zvou na WOC Tour

Mistrovství světa v orientačním

běhu 2021 v Česku nabídne pro

diváky 6denní doprovodné závody

s názvem WOC Tour. Závodit se

bude v pěti lesních etapách a

jednom sprintu. Byl stanoven limit

2 500 účastníků, přihlášky budou

spuštěny na podzim.

Aktuálně

Aktuální informace ohledně

sportování v ČR

22. června bylo povoleno konání

hromadných akcí ve venkovních i

vnitřních prostorách s účastí

nejvýše ve stejný čas 1000 osob,

stejné pravidlo platí také pro

organizovaný trénink sportovců na

venkovním i vnitřním sportovišti,

více zde. 

Srovnávací testy mládeže

Byly zveřejněny termíny

srovnávacích testů mládeže, které

slouží pro určení členské základny

TSM, více zde.

Termíny:

27. srpna Praha

28. srpna Trutnov

29. srpna Vyškov

4. října Pardubice (náhradní

termín)

Akademické MČR v OB v září

O svůj vrcholný závod roku

nepřijdou akademici a akdemičky.

V termínu 2. - 3. září pro ně bude

připraven sprint v Mohlenici a

krátká trať ve Stražisku, více zde. 

Quick Event

QuickEvent je program pro

organizování orienťáckých závodů

a přináší vhodné uživatelské

prostředí pro pořádání závodů v

ČR - zpracování přihlášek, vyčítání

a výsledků včetně napojení na

ORIS, dodržování platných

pravidel OB a dalšího. Program je

open-source a do jeho tvorby se

může zapojit každý zájemce, více

zde. 

Změna dokumentů GDPR

ČSOS

Český svaz orientačních sportů na

základě novely zákona O podpoře

sportu při registraci sportovce opět

vyžaduje rodné číslo (RČ) jako

jedinečný identifikátor konkrétní

osoby. Z tohoto důvodu byly
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Nejnovější články o OB

Svět běhu:

Rozhovor s Vojtěchem

Králem

změněny dokumenty GDPR, více

zde.
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