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Prosincové události

6. prosince oficiálně vyšla již

podruhé O-kniha 2019 neboli

ročenka Českého svazu

orientačních sportů.  

7. prosince proběhlo v Brně

shromáždění sekce OB,

usnesení naleznete zde.

7. prosince proběhlo v Brně 7.

zasedání Výkonného výboru

ČSOS, zápis naleznete zde.

7. prosince se v Brně konala

také Valná hromada ČSOS,

usnesení naleznete zde a schválený

návrh rozpočtu ČSOS na rok 2020

zde.  

Od 8. prosince je opět v provozu

Mapový portál ČSOS.

V prosinci se konaly tři

Stacionární tréninkové kempy

LOB. První proběhl 8. -

15. prosince na Božím Daru, další

dva současně 15. - 20. prosince v

Horních Mísečkách a na Pradědu.

Celkem se zúčastnilo 220 dětí.

16. prosince vyšly Metodické

listy ČSOS. Najdete v nich

například návod na zpracování

GPS záznamu nebo

hru Kalokagathiáda.

Proběhne v lednu

Od 1. ledna probíhá řádná

registrace v sekci OB pro rok

2020. Zaregistrovat závodníky pro

letošní rok je třeba jako vždy do

konce února, více zde.  

2. - 12. ledna probíhají dva

turnusy STK LOB v Jakuszycích

a Harrachově. Na programu bude

technika navigace, rozbor LOB

tréninků či mazání lyží.

9. - 12. ledna proběhne v Chocni

VT juniorské reprezentace za

účasti více než 30 svěřenců.

O víkendu 11. - 12. ledna měly v

Rejdicích proběhnout první

letošní závody LOB. Vzhledem k

špatným sněhovým podmínkám

byly o 14 dní přesunuty na: 

25. ledna 10:00 - MČR štafet

25. ledna 14:00 - ČP sprint

26. ledna 10:00 - ČP krátká

trať

13. ledna se v Praze uskuteční další

jednání VV ČSOS.

Do 15. ledna je povinen každý klub

(oddíl, kroužek), který je členem

ČSOS, poskytnout informace

vztahující se k evidenci klubů

ČSOS. Zároveň musí uhradit

Otevřít webový náhled

http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/usn-ssob19.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/zapis-vv-csos-2019-7.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/usneseni-vh-csos-2019pdf.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/rozpocetstrucny-csos2020-schvalenyvh2019.pdf
https://mapy.orientacnisporty.cz/
https://mailchi.mp/a618dbfd0e66/metodickelisty1_2019-2643089?e=c3e13d9ebe
http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/zacina-registrace-v-sekci-ob-pro-rok-2020
http://skstudenec.cz/index.php/category/oos/lob2020/
https://eomail1.com/web-version/dummy?p=1f07610f-2fd0-11ea-be00-06b4694bee2a&pt=campaign&t=1578395118&s=e2cc69087172989de5f7ab53c140c506c3d85f6d25a9e80f1eb8f439ba4ece2d


V novém roce pro vás server

SvetBehu.cz, mediální

partner ČSOS, chystá další

orienťácké články. Těšit se

můžete na zajímavé rozhovory

nejen s našimi reprezentanty, tipy

na zimní trénink, reportáže,

analýzy a další zajímavosti. V

článcích samozřejmě také

podrobně rozeberou blížící se

Mistrovství světa v České

republice. Najdete je na webu 

nebo si předplaťte tištěný časopis.

Svazu základní členský příspěvek,

více zde.

Do 15. ledna probíhá 2. kolo VŘ

na pořadatele závodů na rok

2021, více ve sdělení sekce OB

nebo na webu VŘ.

16. - 19. ledna proběhne v Šaštíně

TK reprezentace dospělých.

O víkendu 18. - 19. ledna by měly v

Abertamech proběhnout 3 závody

LOB.

18. ledna 10:00 - MČR sprint

18. ledna 14:30 - ČP krátká

trať

19. ledna 10:00 - MČR

klasická trať

19. - 24. ledna proběhnou v

Karlovarském kraji Hry IX.

zimní olympiády dětí a

mládeže. Program lyžařského OB:

20. ledna 12:30 - krátká trať

22. ledna 9:30 - sprint

23. ledna 12:30 - štafety

25. ledna proběhne v Brně

školení rozhodčích OB 3. třídy,

více zde.

Newsletter Českého svazu orientačních sportů leden 2020. Vychází

měsíčně. Další číslo vyjde 3. února. Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz.
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Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.

https://www.svetbehu.cz/
https://www.svetbehu.cz/
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/povinnosti-vedoucich-klubu-na-pocatku-noveho-roku-2020
http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sdeleni-sekceob28-18.pdf
http://vybriz.orientacnisporty.cz/
http://kosslaviaplzen.cz/2020-lob-2/
https://odm.olympic.cz/2020
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5736
https://eomail1.com/unsubscribe/dummy?p=1f07610f-2fd0-11ea-be00-06b4694bee2a&pt=campaign&t=1578395118&s=f471a053c03c20f355f6a47adfabe6fd3fed3486209a8dd5fb3719b61c8cffe5




Powered by EmailOctopus

https://eomail1.com/rewards/dummy?p=1f07610f-2fd0-11ea-be00-06b4694bee2a&pt=campaign&t=1578395118&s=92dc977cf48c21e45166794fc5e01befaefa16ac8f29dcbc650861751d14147b

