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Červnové události

8. června byla zveřejněna nová

koncepce činnosti výběru

dorostu v LOB. Více informací

včetně podmínek a programu

sezóny v článku.

 
9. června jednal výkonný výbor

ČSOS, hlavními body bylo např.

schválení předsedů rad ČSOS nebo

uzavírání smluv s majiteli lesů, více

v zápisu.

 
10. června se odhalila nominace

českého týmu na MS v OB,

celkem se představí 5 žen a 6

mužů. 

 
10. - 18. června se ve finském

Kuortane konalo MS a Juniorské

MS v MTBO a medaile získávali

Češi už od prvních závodů.

Mass start: 2. Jiří Hradil, 

2. Lucie Nedomlelová

(juniorky), 3. Martina

Tichovská

Sprint: 1. Kryštof Bogar

Middle: 2. Martina

Tichovská, 3. Kryštof Bogar

Long: 1. Lucie Nedomlelová

(juniorky), 2. Veronika

Kubínová

Relay: 3. ČR (juniorky)

Proběhne o

prázdninách

Od 11. července do konce srpna  

budou ve Švédsku probíhat

Stacionární kempy mládeže.

 
25. července - 1. srpna se

koná MTBO kids camp,

akademie pro děti a mládež se

zájmem o MTBO.

 
23. - 29. srpna proběhne

YO!Camp, akce pro mladé

nadšené orientační běžce. Více

informací a přihlášky v ORISu.

 
27. - 28. srpna se poběží ve

Svitavách, Praze, Pardubicích a

Olomouci Srovnávací testy

mládeže, více na webu

reprezentace.

Mistrovství světa 2021

(World Orienteering

Championships 2021)

Mistrovství světa startuje již

za 2 dny

Fanděte nejlepším světovým

závodníkům přímo v arénách

nebo u obrazovek ČT sport

Stáhněte si aplikaci WOC

2021, aby vám nic neuniklo

Odběr newsletteru ČSOS                                                                                                     Otevřít webový náhled

https://www.orientacnisporty.cz/
https://www.ski-o.cz/novinky-sekce-lob/vyber-dorostu-lob-cesta-k-repre
https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/zapis-vv-csos-2021-6.pdf
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1195
https://www.orientacnisporty.cz/rada-pro-podporu-inovaci/stacionarni-treninkove-kempy
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6235
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6481
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1200
https://woc2021.cz/cs/pro-verejnost/divaci/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.companyname.woc2021
https://emailoctopus.com/lists/86e095c1-3057-11ea-be00-06b4694bee2a/forms/subscribe
https://alatus.eomail7.com/web-version?ep=2&lc=8c522091-3057-11ea-be00-06b4694bee2a&p=34c9512f-c77e-11eb-a3d0-06b4694bee2a&pt=campaign&t=1625124463&s=215a210f4c20b5e970e6162ab972e4c47043f339d5068c820f44ed9451ef85bd


11. června byla zveřejněna zpráva

IOF o poradních skupinách

sportovců. Do této Athlete

Advisory groups v rámci MTBO byl

vybrán Vojtěch Ludvík, do OB je

mezi kandidáty Tereza Janošíková.

 

11. června byly zveřejněny

výsledky dráhotestů pro

EYOC, více zde.

 

11. června vydala sekce

OB Novelizaci Prováděcích

předpisů k soutěžím pro rok

2021, tedy detailní info k

plánovaným závodům.

 

12. června se ve Vojtíškově běželo

MČR na krátké trati v OB, v

hlavních kategoriích zvítězili

Denisa Kosová a Tomáš Křivda,

detailní info na webu závodů.

12. - 13. června bylo na programu

MČR v trail-o, disciplíny TempO

a PreO, mistry ČR jsou Daniel

Locker (TempO), Pavel Ptáček

(PreO Open) a Hana Doležalová

(PreO Para), více na webu.

 

14. června česká reprezentace v OB

zveřejnila nominaci pro

srpnový SP ve Švédsku.

 

Sledujte novinky, GPS a live

výsledky v LIVE Centru

IOF

SportObchod.cz vyhlásil

po dobu MS pro zákazníky s

kódem WOC2021 15% slevu

na webu v celé sekci běh

(platí i na zlevněné

produkty).

Více informací v

samostatném newsletteru

WOC 2021

VSTUPENKY

Vícedenní závody

2. - 6. července 5days

MTBO

16. - 18. července H.S.H.

Vysočina cup

16. - 18. července Grand

prix Silesia

21. - 25. července Bohemia

orienteering

30. července - 1. srpna Letní

Velikonoce

6. - 8. srpna Orienteering

Adventure

6. - 8. srpna Zlínský

(Š)krpál

13. - 15. srpna Rumcajsovy

míle

20. - 22. srpna Pěkné

prázdniny s OB v Českém

ráji

27. - 29. srpna

Interkompas 47

27. - 29. srpna Cena

východních Čech

28. - 30. srpna West cup

https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1196
https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pp21-upr1.pdf
https://mcrkt2021.ssu.cz/
http://o-adventure.cz/stranka.php?co=toa2021
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/upload/reprezentace/SEDA%20WEB/MS21/RD_SP_SWE.pdf
https://orienteering.sport/event/nokian-tyres-world-orienteering-championships-2021/welcome/
https://www.sportobchod.cz/
https://www.orientacnisporty.cz/upload/newslettery/Newsletter_WOC2021.html
https://www.ticketportal.cz/event/WOC2021-Mistrovstvi-sveta-v-orientacnim-behu


16. června měla na ČT sport

premiéru reportáž z MČR na

krátké trati, sledujte zde.

 

21. června vyšly nové Metodické

listy ČSOS. Najdete v nich

například trénink s názvem

záškodník nebo informace o STM.

 
21. června byla

zveřejněna nominace na ME

dorostu v Litvě, které proběhne

19. - 22. srpna.

 
23. června byl publikován článek

s trenérským ohlédnutím za

MS v MTBO.

 
23. června byl publikován článek

Jak se těší reprezentanti na

MS.

 

24. - 27. června proběhly v rámci

juniorské reprezentace

nominační závody na MS v

Turecku, závěrečnou nominaci

naleznete zde.

 

25. - 27. června se běžely tři

závody veteraniád ČR v OB,

sprint, klasická a krátká trať v

Rýmařově a okolí.

Nejnovější články o OB

 
Svět běhu:

Nenechte si ujít

Mistrovství světa v

orienťáku!

RUN magazine:

Domácí Mistrovství světa

v orienťáku za chvíli

startuje!

Deník.cz

Mapa, dobré boty a

soutěživost. Kraj přivítá

nejlepší orientační běžce

světa

Velké světové akce

7. - 13. srpna MS veteránů

v OB (Maďarsko)

12. - 15. srpna Světový

pohár v OB (Švédsko)

18. - 21. srpna ME

dospělých, juniorů a

dorostu v MTBO (Rusko)

19. - 22. srpna ME dorostu

v OB (Litva)

Orienťácký speciál Svět běhu

ZDARMA

Dvanáct stránek nabitých články o

Mistrovství světa v

orienťáku.  Můžete si zdarma

stáhnout Speciál časopisu

Svět běhu. Najdete v něm:

Představení MS, Rozhovor s

Honzou Pickem a Vojtou Králem,

Kam kráčí orienťák? Kdo jsou

největší favorité?

Metodika od Sporticusu

Na webu Sporticus.cz se nově

objevují i metodické články s

orienťáckou tematikou. Můžete si

přečíst například článek Práce s

buzolou nebo Vrstevnice.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ceskatelevize.cz%2Fporady%2F10183677624-sportovni-beh-a-chuze%2F421232401282001-m-cr-na-kratke-trati%2F%3Ffbclid%3DIwAR0WOhxVf8onzgi9hSH3IQPduGI_NqV-bBE79Uu2pnoCEmDgKU4rjHtXAxE&h=AT2E5CIsrz8oZ3_is8fi2e1NuqnszxN3yzVkz9aqZ5eBwsnhdFfc7dni99bjRrOaNkSIOLzRfOzguhU5bsIqcGSJZDHQHMXM-JPo_4Ys-YwslOyChYoJwObJVm__iuKHd7Hw8uwbcxz7d6SxMWxX&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2kxE5Uxv-ZlOr8du9ce9iT08Lpet4USydds0jLu1qfjQ-SsDttv3-wLnPFxPJgUvIepsx5V3k8A-UbBDfdLQaKPHuAItj9uK-AwzuCqs45GOg74zwB_MyMwKw-jekTvExRTkw08xx-Xahu5lgWVeXqrg
https://www.orientacnisporty.cz/upload/metodicke_listy/Metodicke%20listy%206_2021.html
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1201
https://www.mtbo.cz/?f=trenerske-ohlednuti-za-ms-a-jms&a=1138
https://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/ms-2021-jak-se-tesi-cesti-reprezentanti
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1202
http://veteraniada2021.eu/
https://www.svetbehu.cz/nenechte-si-ujit-mistrovstvi-sveta-v-orientaku/
https://run-magazine.cz/hlavni/zavody/domaci-mistrovstvi-sveta-v-orientaku-za-chvili-startuje
https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/mapa-dobre-boty-a-soutezivost-kraj-privita-nejlepsi-orientacni-bezce-sveta-20210.html
https://www.svetbehu.cz/casopis-svet-behu/archiv/rocnik-2021/
https://www.sporticus.cz/poradna/prace-s-buzolou/
https://www.sporticus.cz/poradna/mapa-a-vrstevnice-jako-jeji-hlavni-soucast/


Liberecká drbna

Do Česka se po třinácti

letech vrátí Mistrovství

světa v orientačním běhu

Sportobchod.cz

Mistrovství světa v

orienťáku v Česku se

blíží, přijeďte fandit

 

Newsletter Českého svazu orientačních sportů červenec a srpen 2021.

Vychází měsíčně. Další číslo vyjde 6. září. 

Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz. 

Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 169 00, Czechia

Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.
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