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1. Informace o možnosti poskytnutí finančního příspěvku klubům ČSOS
na plnění projektů pro školní mládež a veřejnost v roce 2017
I v roce 2017 bude Český svaz orientačních sportů díky příspěvku od Českého olympijského
výboru finančně přispívat klubům ČSOS na projekty Komise rozvoje OB – tj. zabezpečení
sportovních a náborových aktivit v orientačním běhu (samozřejmě i na obdobné akce v LOB,
MTBO a Trail-O) pro školní mládež a veřejnost. Informace a seznamy k jednotlivým
projektům jsou průběžně aktualizovány na webové stránce Komise rozvoje sekce OB
http://krob.eso9.cz/.
Kluby ČSOS se mohou hlásit i v roce 2017 k plnění úspěšných dlouhodobých projektů
Českého svazu orientačních sportů Výukové mapy pro orientační běh, Areály pevných
kontrol, Dny orientace v přírodě, Orientační běh do škol, Přebor škol v OB i vloni nový
projekt IOF World Orienteering Day (detaily k jednotlivým projektům jsou uvedeny dále).
Finanční příspěvek na jednotlivé schválené projekty a akce Komise rozvoje OB poskytne
ČSOS na základě vystavené faktury vystavené po úspěšném ukončení realizace projektu
(Výukové mapy, Areály pevných kontrol), akce pro školní mládež a veřejnost (Dny orientace
v přírodě, World Orienteering day, Přebor škol), nebo smlouvy o projektu (Orientační běh do
škol). Termín pro fakturaci je stanoven nejpozději do 30. listopadu 2017.
Realizátorům jednotlivých projektů a pořadatelpům akcí je možné na základě jejich žádosti
zaslat zdarma jakékoliv metodické materiály dostupné na sekretariátu ČSOS (OBjev OB,
mapové značky a popisy kontrol, plakát pozvánka na akci, diplom vzhledu kontroly, apod.).

a) World Orienteering Day
Ve středu 24. května 2017 se budou konat po celém světě akce
druhého ročníku World Orienteering Day, které jsou řízeny a
zaštítěny mezinárodní federací OB (IOF) a jednotlivými národními
federacemi.
Základní myšlenka prvního ročníku překonání zápisu v Guinnessově
knize rekordů o počtu účastníků na OB akcích v jeden den se
podařila zrealizovat. Konečná čísla jsou:
− počet zemí
81
− počet akcí
2013
− počet účastníků
252 927
Světový den OB v roce 2016 proběhl úspěšně také v České
republice. Ve středu 11. května se zapojilo do pořádání 32 klubů,
bylo připraveno 45 akcí a zúčastnilo se téměř 7.000 lidí!!!
Český svaz orientačních sportů podpoří pořadatele akcí WOD 2017
v České republice obdobně jako v roce 2016 vytištěním účastnických
diplomů, speciálních pohlednic World Orienteering Day a brožur
OBjev OB a finančním příspěvkem 2.000,– Kč.
Podmínky podpory pořadatelů World Orienteering Day 2017:
• „WOD akci“ registrovat na stránce http://worldorienteeringday.com a zaslat přihlášku
předsedkyni Komise rozvoje OB Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz), v kopii na
sekretariát ČSOS (csos@orientacnisporty.cz);
• Přihláška „WOD akce“ musí obsahovat: pořadatel, datum, čas, místo, kontakt, zveřejněné
informace (pozvánka, rozpis, webová stránka);
• Kvůli zajištění tisku a distribuci „WOD materiálů“ zaslat odhad požadovaného množství
podle předpokládaného počtu účastníků s přihláškou do 30. dubna 2017;
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• Propagační materiály WOD 2017 budou distribuovány 10. – 20. května 2017 na
celostátních závodech, poštou nebo odběrem na sekretariátu ČSOS v Praze na Strahově.
• Po zdárném uskutečnění každé akce je nutné, aby pořadatel akce zaslal informaci
o uspořádání akce („protokol o akci“ = pořadatel, datum, místo, použitá mapa, počet
účastníků, zpráva o průběhu akce, fotodokumentace).
• Po dodání informací o průběhu akce zašle pořadatel na sekretariát ČSOS fakturu na částku
2.000,- Kč za uspořádání akce Dnů orientace v přírodě (s názvem a datem akce).
Na webové stránce Komise rozvoje OB http://krob.eso9.cz je průběžně aktualizován v rámci
Dnů orientace v přírodě seznam „WOD akcí“.
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b) Výukové mapy
Český svaz orientačních sportů bude i v roce 2017 realizovat projekt Výukové mapy v počtu
40 ks map pro orientační běh. Hlavním cílem projektu je spolupráce klubů OB se školami –
od zajištění školních závodů až po nábor nových členů, v ideálním případě vytvoření
podmínek pro zařazení OB do výuky, a uspořádání orientačních závodů pro veřejnost.
Podpora projektu je určena také pořadatelům závodů Přeboru škol a realizátorům Areálů
pevných kontrol.
Garant projektu .............................. Kristýna Skyvová
Příprava tiskových podkladů ......... Luboš Matějů
Tisk map ........................................ firma Žaket (kontakt – Jarmila Němečková)
Finanční zajištění ........................... Český svaz orientačních sportů (kontakt – Jiří Šubrt)
V projektu Výukové mapy je pro rok 2017 stanovena výše příspěvku od ČSOS za zhotovení
mapových podkladů pro vydání Výukové mapy na 2.000,– Kč. ČSOS pak ve své režii zajistí
zpracování mapových podkladů pro tisk a vytištění map v počtu 1000 ks.
Podmínky projektu:
Mapy připravené a financované v rámci projektu Výukové mapy jsou určeny pro školní akce,
resp. k vytvoření podmínek spolupráce klubu OB se školami v místě působení, pro akce
uspořádané v rámci projektu Dny orientace v přírodě, případně trénink žáků. Je nepřípustné
využívat mapy vydané v projektu Výukových map jako mapy pro závody zařazené do soutěží
ČSOS.
Přihlášky do projektu vyřizuje Kristýna Skyvová (skyvova@volny.cz). Písemná přihláška
klubu na zpracování mapy v projektu Výukových map 2017 musí obsahovat název klubu a
jméno osoby zodpovědných za realizaci projektu, popis vybraného prostoru a stručný popis
využití výukové mapy (typ akce, rozsah, termín akce)
Přehled map přihlášených do projektu je k dispozici na webové stránce Komise rozvoje OB
http://krob.eso9.cz
Povinnosti klubů, které se přihlásí do projektu Výukových map 2017:
• zajistit v daném termínu přípravu mapových podkladů vybraného prostoru a soubor
OCAD odeslat ke konečnému zpracování a k vytištění map;
 umístění mapy: ideální je, aby na mapě byla nějaká škola, které bude mapa nabídnuta
pro výuku + přilehlý lesík, park, zástavba – v nejasných případech je možná konzultace
s garantem projektu; důležitý je záměr pro využití dané mapy
 měřítko mapy: mapy mohou být v různých měřítkách 1:1 000 – 1:10 000, doporučená
jsou „běžnější“ měřítka 1:4 000,1: 5 000, 1:7 500, 1:10 000
 rozměr mapy: z ekonomických důvodů tisku je nutné, aby bylo možné jednotlivé mapy
vytisknout včetně grafických doplňků na formát A4. Na mapu budou doplněna loga
partnerů projektu, na mapě by měla být i legenda (mapový klíč), která zabírá docela
dost místa
 další náležitosti: zajistit evidenční číslo mapy povinně prostřednictvím Mapovového
portálu ČSOS http://mapy.orientacnisporty.cz/, zde také uvést další údaje k vydávané
mapě (název mapy, měřítko, ekvidistance, kdo mapoval, kdo kreslil, zpracoval (klub
OB), mapové podklady, správce mapy)
 možnosti: tisk čistých map v počtu 1000 ks nebo tisk map s tratí, možno rozdělit na více
akcí do celkového počtu 1000 ks
 termín odevzdání: při přihlášení do projektu je nutné se nahlásit k určitému termínu
odevzdání mapových podkladů. V případě řešení tisku ke konkrétní akci je vhodné
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odeslání mapových podkladů avizovat nejméně v týdenním předstihu na adresu Luboše
Matějů (mateju@volny.cz), který zajišťuje přípravu do tisku.
− 1. termín: 15. 3. 2017
− 2. termín: 30. 4. 2017
− 3. termín: 10. 9. 2017
• uspořádat na vydané mapě alespoň dvě „orientační akce“ pro mládež (výukové,
cvičné, náborové, propagační), nejlépe v rámci projektu Dny orientace v přírodě, nebo
bude mapa využívána pro trénink mládeže. V případě velkého zájmu o uspořádané akce je
možno po vyčerpání všech zásob map požádat i o dotisk Výukových map (předtím je nutno
doložit využití předcházejícího nákladu VM);
• připravit stručnou zprávu o využití výukové mapy (např. seznam akcí, forma použití při
spolupráci se školou, využití pro trénink konkrétního klubu) a zašle předsedkyni Komise
rozvoje Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz) do 15. 11. 2017;
• zaslat fakturu na částku 2.000,- Kč za přípravu mapových podkladů na sekretariát ČSOS
nejpozději do 15. 11. 2017.
Povinnosti Českého svazu orientačních sportů vůči klubům, které se přihlásí do projektu
Výukových map 2017:
• zpracování mapových podkladů a grafických doplňků mapy pro tisk mapy;
• vytištění mapy ofsetovým tiskem v počtu 1000 ks (výjimečně po předchozí domluvě
laserový tisk);
• uhrazení faktury za zpracování mapových podkladů ve výši 2.000,- Kč.

c) Areály pevných kontrol (APK)
Finanční příspěvek pro vybudování nového Areálu pevných kontrol v roce 2017 zůstává
stejný jako v loňském roce a to ve výši max. 15.000,– Kč (dle skutečných nákladů na
zhotovení mapové tabule, výrobu a osazení kontrol a propagaci areálu). Tvorbu mapových
podkladů a tisk map pro APK je možno opět řešit v rámci projektu Výukových map.
Podmínkou zřízení Areálu je projednání a odsouhlasení umístění kontrol s majiteli dotčených
pozemků, případně s místní samosprávou či CHKO. Poté je možno zaslat návrh projektu
včetně finančního rozpočtu garantovi projektu Jarmile Němečkové (nemeckova@email.cz) a
kopie návrhu adresovat sekretariátu ČSOS (csos@orientacnisporty.cz) a Kristýně Skyvové
(skyvova@volny.cz). Po schválení garantem je možno projekt realizovat a po jeho dokončení
projednat se sekretariátem ČSOS poskytnutí příspěvku (na základě vystavené faktury).
Je možno požádat i o příspěvek na renovaci stávajících areálů. V tomto případě je nutno
nejprve doložit, jak je areál využíván pro mládež. Velikost příspěvku může být maximálně
8.000,- Kč a jeho výše bude záležet na rozsahu renovace APK (na základě skutečně
vynaložených nákladů).
Aktuální přehled existujících APK naleznete ve speciální aplikaci Google map na adrese
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1gIH4fao35fVEyrw0RshYsNgJwQE&z=8
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d) Dny orientace v přírodě
Český svaz orientačních sportů vyhlašuje v roce 2017 již po deváté Dny orientace v přírodě,
podporu akcí pro školní mládež a sportovní veřejnost.
Řada oddílů pořádá ve svém místě působení akce se zaměřením na OB, které jsou určeny
školní mládeži nebo široké veřejnosti. Dny orientace v přírodě předpokládají uspořádání
nenáročných orientačních závodů v bezprostředním okolí škol, lesoparků a sportovních areálů
s tratěmi postavenými s ohledem na zkušenosti a věk možných účastníků. Pro akce pro
veřejnost jsou určeny mapy vydané v rámci projektu Výukové mapy, ale i jiné vhodné mapy
v daném místě.
Akce pro školní mládež a sportovní veřejnost přináší i určitou zodpovědnost pořadatelského
oddílu. PROMYSLETE, co uděláte s případnými zájemci o orientační běh či jiné orientační
disciplíny, i když není možné očekávat po první akci převratný zájem. INFORMUJTE o
uspořádání akce v místním tisku či webových stránkách města, ať můžete využít vašich
organizačních schopností k propagaci vašeho oddílu v místě působení.
V roce 2017 se předpokládá podpora většiny pořádaných akcí – ČSOS podpoří maximálně
3 akce pro veřejnost jednoho klubu mimo akce uspořádané ve středu 24. 5. 2017 v rámci
World Orienteering Day. V případě pořádání více akcí pro školy a školní mládež je možné
využít projekt OB do škol. Finanční podpora od ČSOS je stanovena maximálně na 2.000,– Kč
za1 akci.
• Akce Dnů orientace v přírodě jsou rozděleny na jarní a podzimní část
 Akce konané v jarní části – akce uspořádané do 31. 8. 2017
 Akce konané v podzimní části – akce uspořádané do 31. 12. 2017
• Pro tvorbu mapy je možno využít podporu z projektu Výukových map.
• Přihlášku ke schválení zaslat předsedkyni Komise rozvoje OB Kristýně Skyvové
(skyvova@volny.cz) a v kopii na sekretariát ČSOS (csos@orientacnisporty.cz).
• Přihláška do Dnů orientace v přírodě musí obsahovat tyto údaje: pořadatel, datum, čas,
místo, kontakt, webový odkaz na stránku závodu, pořadatelský záměr. Uveďte prosím také
máte-li zájem o zaslání metodických a propagačních materiálů.
• Po zdárném uskutečnění každé akce „Dny orientace v přírodě“ je nutné, aby pořadatel akce
zaslal Komisi rozvoje OB informaci o uspořádání akce („protokol o akci“ = pořadatel,
datum, místo, použitá mapa, počet účastníků, zpráva o průběhu akce, fotodokumentace).
• Po dodání informací o průběhu akce zašle oddíl na sekretariát ČSOS fakturu za uspořádání
akce Dnů orientace v přírodě (název a datum akce) na částku 2.000,- Kč.
Na webové stránce Komise rozvoje OB http://krob.eso9.cz je průběžně aktualizován seznam
akcí, které byly uspořádány v rámci Dnů orientace v přírodě.

e) Orientační běh do škol
Projekt Orientační běh do škol slouží jako nadstavba projektu Dny orientace v přírodě pro
kluby, které pořádají akce pro školy. Jeho cílem je nabídnout orientační běh více školám i
v místech, kde přímo nepůsobí klub OB, zvýšit zájem o konání školních orientačních akcí,
dlouhodobě umožnit přípravu na závody celostátní soutěže Přebor škol v OB a zároveň
finančně přispět klubům na pořádání akcí (např. nákup materiálu, cestovné, odměny
rozhodčím apod.).
Úkolem tohoto projektu je seznámit žáky i učitele ve školách s orientačním během, s cílem
motivovat tyto skupiny k dlouhodobému aktivnímu provozování orientačních sportů a
vytvořit či prohloubit spolupráci místních klubů orientačního běhu a škol. K plnění tohoto
projektu je možno např. vytvořit novou mapu pro OB v okolí školy, nebo v okolí areálu školy
v přírodě (případně aktualizovat již stávající mapu), uspořádat vhodnou formou přednášku
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o OB, připravit jednoduchý ukázkový školní závod v blízkosti školy (buď v rámci hodiny
tělocviku, nebo v jiném vhodném čase), popř. v okolí školy vytvořit jednoduchý Areál
pevných kontrol. Možnosti propagace OB ve školách jsou různé a každý klub může
k projektu přistoupit individuálně s přihlédnutím k místním podmínkám.
Kluby, které chtějí využít finanční prostředky projektu Orientační běh do škol, jsou povinny
zaslat popsaný projekt s konkrétními akcemi k posouzení předsedkyni KROB Kristýně
Skyvové (skyvova@volny.cz) a sekretáři ČSOS Jiřímu Šubrtovi (csos@orientacnisporty.cz).
Po schválení projektu bude sepsána smlouva mezi klubem a Českým svazem orientačních
sportů.
Finanční prostředky obdrží klub až po úspěšném dokončení projektu a zaslání veškeré
dokumentace vyžádané Komisí rozvoje OB. V rámci tohoto projektu je možno využít pomoci
ČSOS při zpracování mapových podkladů a při tisku mapy (obdobně jako u Výukové mapy).
Výše finančního příspěvku na projekt bude dle náročnosti projektu a jeho realizace v rozmezí
cca 5.000,– Kč až 20.000,– Kč.

f) Přebor škol v OB
V roce 2017 se uskuteční krajská finále Přeboru škol v orientačním běhu ve všech krajích
České republiky. V rámci spolupráce s Asociací školních sportovních klubů ČR jsou zajištěny
diplomy pro první 3 nejlepší jednotlivce a školy krajských finále a diplomy pro nejlepší
3 jednotlivce a vítěze soutěže škol celostátního kola. Pořadatelé jednotlivých závodů budou
informováni o způsobu převzetí diplomů. Pořadatelé mohou využít podpory ČSOS při
zpracování mapových podkladů a při tisku mapy v rámci projektu Výukové mapy.
Pro pořadatele jednotlivých závodů Přeboru škol v orientačním běhu je určen příspěvek
ČSOS na uspořádání závodu na základě vystavené faktury ve výši:
o uspořádání okresního kola
3.000,– Kč
o uspořádání krajského kola
5.000,– Kč
o uspořádání celostátního finále
10.000,– Kč
Termínová listina, pravidla a kategorie Přeboru škol v OB ve školním roce 2015/16 jsou
k dispozici na stránce http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/PreborSkol.aspx včetně kontaktů
na pořadatele jednotlivých závodů.
Krajská kola Přeboru škol v orientačním běhu ve školním roce 2016/17:
Termín Kraj ............................ Pořadatel ... Místo
květen Jihočeský ..................... ?? ................ ??
květen Liberecký..................... ?? ................ ??
květen Plzeňský ...................... ?? ................ ??
květen Zlínský......................... ?? ................ ??
10.5.2017 Pardubický................... LPU ............ Pardubice
10.5.2017 Ústecký........................ ROU............ ??
10.5.2017 Olomoucký.................. JPV ............. Teplice nad Bečvou
11.5.2017 Praha + Středočeský.... VSP............. Praha Řepy
12.5.2017 Karlovarský ................. BSO ............ Sokolov
16.5.2017 Jihomoravský .............. ZBM ........... Brno
17.5.2017 Moravskoslezský......... TRI.............. ??
24.5.2017 Královéhradecký ......... SHK ............ Hradec Králové
26.5.2017 Vysočina...................... CTB ............ Libice nad Doubravou
Celostátní finále Přeboru škol v orientačním běhu ve školním roce 2016/17:
7. 6. 2017 celostátní finále .......... JPV............. Čechy pod Kosířem
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2. Úhrada vkladů na Mistrovství ČR v OB a v MTBO v roce 2017
V roce 2017 na závodech Mistrovství ČR v OB a v MTBO uhradí Český svaz orientačních
sportů (z prostředků poskytnutých od MŠMT Program V a od ČOV na sport mládeže)
základní startovné za závodníky, kteří jsou registrováni v ČSOS v sekci OB resp. v sekci
MTBO, mají právo startu na MČR a jsou k závodu přihlášeni v řádném termínu.
V OB se jedná o závody Mistrovství ČR ve sprintu (ZBM), na krátké trati (OSN) a na
klasické trati (CHA) v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21, o závody
Mistrovství ČR štafet (KSU) a sprintových štafet (ZBM) v kategoriích D18, D21, H18 a H21
a závod Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva (KSU) v kategorii DH14.
V MTBO se jedná o závody Mistrovství ČR ve sprintu (VPM), na krátké trati (KNC) a na
klasické trati (KNC) v kategoriích W17, W20, W21E, M17, M20 a M21E a závody
Mistrovství ČR štafet (VPM) v kategoriích W a M.

3. Informace o členské základně ČSOS a počtu závodních registrací
v jednotlivých sekcích ČSOS v letech 2014 - 2016
rok
samostatných klubů
oddílů v rámci TJ
kroužků
„klubů“ celkem
členů mládež do 18-ti let
členů dospělí nad 18 let
členů celkem
registrace OB
registrace MTBO
registrace LOB
registrace Trail-O

2014
115
90
11
216
3792
6787
10579
8654
715
548
x

2015
117
88
12
217
4215
6907
11122
9120
683
481
86

Sekretariát ČSOS přeje všem členům „Správný směr v roce 2017“.
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2016
123
88
9
220
4921
7416
12337
9973
755
531
65

Kalendář hlavních závodů ČSOS v roce 2017
aktualizace 1.3.2017

LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH
Světové závody v LOB v roce 2017:
7. – 12. 2. Mistrovství Evropy v LOB; Mistrovství světa juniorů v LOB;
Mistrovství Evropy dorostu v LOB; MS veteránů v LOB ............. FIN Imatra
6. – 11. 3. Mistrovství světa v LOB ................................................................ RUS Krasnoyarsk

Závody soutěží sekce LOB v roce 2017:
21. 1.
21. 1.
22. 1.
28. 1.
29. 1.
18. 2.
18. 2.
19. 2.
25. 2.
26. 2.

Český pohár LOB – WRE sprint.................................................... GER
Mistrovství ČR v LOB štafet....................................................... GER
Český pohár LOB, žebříček A, žebříček B – klasická trať ............ GER
Mistrovství ČR na krátké trati, ČP, ŽA, ŽB .............................. ZLH
Český pohár LOB, žebříček A, žebříček B – klasická trať ............ ZLH
Mistrovství ČR v LOB ve sprintu, ČP, ŽA, ŽB.......................... TJN
Český pohár LOB, žebříček A, žebříček B – krátká trať ............... TJN
Český pohár LOB, žebříček A, žebříček B – klasická trať ............ TJN
Mistrovství ČR v LOB na klasické trati, ČP, ŽA, ŽB ............... VRB
Český pohár LOB, žebříček A, žebříček B – krátká trať ............... VRB

Klingenthal (Krušné hory)
Klingenthal (Krušné hory)
Klingenthal (Krušné hory)
Rejvíz
Rejvíz
Josefův Důl – D. Maxov
Josefův Důl – D. Maxov
Josefův Důl – D. Maxov
SH Kurzovní
SH Kurzovní

ORIENTAČNÍ BĚH
Světové závody v OB v roce 2017:
23. – 29. 4.
24. – 28. 5.
29. 6. – 2. 7.
30. 6. – 8. 7.
9. – 16. 7.
25. – 27. 7.
25. – 27. 8.
29. 9. – 1. 10.

Mistrovství světa veteránů v OB .................................................... NZL
Světový pohár OB (1. série) ........................................................... FIN
Mistrovství Evropy dorostu v OB .................................................. SVK
Mistrovství světa v OB, Světový pohár OB (2. série) .................. EST
Mistrovství světa juniorů v OB ...................................................... FIN
Světové hry (OB) ........................................................................... POL
Světový pohár OB (3. série) ........................................................... LAT
Světový pohár OB (4. série) ........................................................... SUI

Auckland
Turku - Lohja
Banská Bystrica
Tartu
Tampere
Wrocław
Cēsis
Grindelwald

Hlavní závody soutěží sekce OB v roce 2017:
Manufaktura Český pohár

18. 3.
8. 4.
9. 4.
22. 4.
23. 4.
6. 5.
7. 5.
13. 5.
13. 5.
14. 5.
14. 5.
20. 5.
20. 5.
21. 5.
3. 6.
3. 6.

INOV-8 žebříček A

Český pohár štafet, Česká liga klubů ............................................. PHK
Mistrovství ČR v nočním OB ...................................................... SJI
Český pohár štafet, Česká liga klubů ............................................. SJI
Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy) – klasická trať............. TZL
Český pohár štafet, Česká liga klubů ............................................. TZL
Mistrovství ČR v OB sprintových štafet, ČLK .......................... ZBM
Mistrovství ČR v OB ve sprintu (Q + F), WRE, ČP, ŽA ........... ZBM
Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – klasická trať........ SSU
Žebříček B-Čechy – klasická trať................................................... VLI
Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – krátká trať........... SSU
Žebříček B-Čechy – krátká trať...................................................... VLI
Český pohár, WRE, žebříček A – sprint........................................ ASU
Český pohár štafet, Česká liga klubů ............................................. ASU
Český pohár štafet, Česká liga klubů ............................................. ASU
Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať............. VSP
Žebříček B-Morava – klasická trať ................................................ VRB
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Újezd u Přelouče
Rantířov
Rantířov
Otrokovice
Otrokovice
Brno, ZŠ Kotlářská
Brno, ZŠ Kotlářská
Staré Město p. S.
Křížany
Staré Město p. S.
Křížany
Javorník
Bílá Voda
Bílá Voda
Řitka
Karlovice

4. 6.
4. 6.
10. – 11. 6.
17. 6.
17. 6.
18. 6.
18. 6.
9. 9.
9. 9.
10. 9.
10. 9.
16. 9.
16. 9.
17. 9.
23. – 24. 9.
7. 10.
8. 10.

Český pohár, žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať.......... KAM Řitka
Žebříček B-Morava – krátká trať ................................................... VRB Karlovice
Mistrovství ČR v OB na krátké trati (Q + F), WRE, ČP, ŽA .OSN+JHB Lipnice nad Sázavou
Žebříček B-Čechy – klasická trať................................................... LPU Litošice
Žebříček B-Morava – klasická trať ................................................ MOV RS Palkovické Hůrky
Žebříček B-Čechy – krátká trať...................................................... LPU Litošice
Žebříček B-Morava – krátká trať ................................................... MOV RS Palkovické Hůrky
Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – klasická trať........ AOP Pustá Polom
Žebříček B-Čechy – klasická trať............................................OPI+VCB Kluky
Český pohár, žebříček A, žebříček B-Morava – krátká trať........... AOP Pustá Polom
Žebříček B-Čechy – krátká trať...............................................OPI+VCB Kluky
Český pohár štafet, Česká liga klubů ............................................. SHK Miletínské Lázně
Český pohár, žebříček A – sprint ................................................... SJC Lázně Bělohrad
Český pohár štafet, Česká liga klubů ............................................. SJC Vojice
Mistrovství ČR v OB na klasické trati (Q + F), WRE, ČP, ŽA. CHA Raspenava
Mistrovství ČR v OB štafet, ČPŠ, ČLK....................................... KSU Moravský Karlov
Mistrovství ČR v OB klubů a oblastních výběrů žactva, ČLK. KSU Moravský Karlov

Vícedenní závody v OB v ČR v roce 2017:
14. – 16. 4.
29. 4. – 1. 5.
30. 6. – 2. 7.
13. – 16. 7.
14. – 16. 7.
26. – 30. 7.
4. – 6. 8.
11. – 13. 8.
25. – 27. 8.
1. – 3. 9.
1. – 3. 9.

Velikonoce ve skalách (3EOB) ..................................................... DKP
Jarní trojúhelník (4EOB) ............................................................... MLA
Cena střední Moravy (3EOB)......................................................... KON
Grand prix Silesia (4EOB) ............................................................. AOP
H.S.H. Vysočina cup (3EOB) ........................................................ CHT
Bohemia Orienteering (5EOB)...................................................... BOR
Advanta cup (3EOB) ..................................................................... DOB
Rumcajsovy míle (3EOB) .............................................................. SJC
Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji (3EOB) ............................... TUR
Cena východních Čech (3EOB) .................................................... LPU
West cup (3EOB) ........................................................................... NEK

Nedamov a Jestřebí
ML, Jedlová, Marš.Chody
Šebetov
Černá Voda
Řásná
Nový Bor
Bučnice
Brada
??
Pustá Kamenice
??

MTBO (Mountain bike orienteering)
Světové závody v MTBO v roce 2017:
2. – 5. 6. Světový pohár MTBO (1. série) ..................................................... AUT Waldviertel
30. 7. – 5. 8. Mistrovství Evropy v MTBO; Světový pohár MTBO (2. série);
Mistrovství Evropy juniorů v MTBO; MS veteránů v MTBO;
Mistrovství Evropy dorostu v MTBO ............................................ FRA Orléans
20. – 26. 8. Mistrovství Světa v MTBO; Světový pohár MTBO (3. série);
Mistrovství světa juniorů v MTBO ................................................ LTU Vilnius

Závody soutěží sekce MTBO v roce 2017:
6.5.
7.5.
27.5.
28.5.
10.6.
11.6.
17.6.
18.6.
24.6.
25.6.
5.7.
6.7.
7.7.
8.7.

Český pohár MTBO – Ultra Long.................................................. JES
Český pohár MTBO – Middle........................................................ JES
Český pohár MTBO – Middle........................................................ TSU
Český pohár MTBO – Long........................................................... TSU
Mistrovství ČR v MTBO – Middle, Český pohár MTBO.......... KNC
Mistrovství ČR v MTBO – Long, Český pohár MTBO ............. KNC
Český pohár MTBO – Middle........................................................ LDC
Český pohár MTBO – Long........................................................... LDC
Český pohár MTBO – Middle........................................................ XHK
Český pohár MTBO – Long........................................................... XHK
Český pohár MTBO – Middle........................................................ VPM
Mistrovství ČR v MTBO – Sprint, Český pohár MTBO, WRE VPM
Mistrovství ČR v MTBO – štafety .............................................. VPM
Český pohár MTBO, WRE – Long ............................................... VPM
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Rakovník
Rakovník
Šumperk
Šumperk
Kostelec nad Černými lesy
Kostelec nad Černými lesy
Lipová u Šluknova
Lipová u Šluknova
Trutnov
Trutnov
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň

2.9.
3.9.
23.9.
24.9.
14.10.
14.10.
15.10.

Český pohár MTBO – Middle........................................................ HUN
Český pohár MTBO – Long........................................................... HUN
Český pohár MTBO – Middle........................................................ TBM
Český pohár MTBO – Long........................................................... TBM
Český pohár MTBO – Sprint.......................................................... VSP
Český pohár MTBO – Middle........................................................ VSP
Mistrovství ČR v MTBO – družstva........................................... VSP

Pákozd (Maďarsko)
Pákozd (Maďarsko)
?? Žďár nad Sázavou
?? Žďár nad Sázavou
?? Světlá nad Sázavou
?? Světlá nad Sázavou
?? Světlá nad Sázavou

TRAIL-O
Světové závody v Trail-O v roce 2017:
10. – 15. 7. Mistrovství světa v Trail-O.......................................................... LTU Birštonas

Hlavní závody soutěží sekce Trail-O v roce 2017:
18.3.
19.3.
26.-26.3
2.4.
29.4.
24.6.
25.6.
8.7.
23.9.
1.10.
1.10.
14.10.
14.10.
15.10.
28.10.
28.10.
4.11.
4.11.

Ranking – klasická trať) / Lipica Open - ECTO #1 ...................... SLO
Ranking – TempO / Lipica Open - ECTO #2 ................................ SLO
Český pohár – klasická trať / První jarní zero ............................... JPV
Ranking – TempO / Mšenská lázeň .............................................. LME
Ranking – klasická trať / Fin TrailO - ECTO #3+4 ...................... FIN
Český pohár – klasická trať / Slovanka klasika ............................. MFP
Český pohár – TempO / Slovanka TempO .................................... MFP
Ranking – klasická trať / ECTO #5+6 ........................................... LAT
Ranking – klasická trať / ECTO #7+8 ........................................... SWE
Český pohár – klasická trať / Trailové rojení ................................ SRK
Český pohár – TempO / Trailové rojení ........................................ SRK
Český pohár – klasická trať ........................................................... FSP
Ranking – TempO ......................................................................... FSP
Český pohár – TempO ................................................................... FSP
Český pohár – klasická trať / ECTO #9+10 .................................. ZAK
Mistrovství ČR štafet ..................................................................... ZAK
Český pohár – klasická trať ........................................................... LME
Český pohár – TempO ................................................................... LME
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Lipica (Slovinsko)
Lipica (Slovinsko)
Prostějov
Mšeno
Espoo (Finsko)
Hrabětice
Hrabětice
Aglona (Lotyšsko)
Uppsala (Švédsko)
??
??
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Praha
Červený Kameň (SVK)
Červený Kameň (SVK)
Mělník
Mělník

