
Newsletter ČSOS  duben 2021

Březnové události

2. března proběhlo jednání
výkonného výboru ČSOS. Mezi
body programu byly např. olympijské
festivaly nebo finanční prostředky na
tvorbu map, více v zápisu.
 

4. března zveřejnila sekce OB
výsledek jednání o přidělení
mimořádných licencí a výjimek pro
měřítko mapy, více ve sdělení.
 

13. - 20. března proběhlo online
školení rozhodčích 3. třídy. Čtyřicet
osm zájemců mělo přednášky v
několika večerních blocích. 
 

15. března vyšly nové Metodické listy
ČSOS. Nově se můžete těšit na seriál
metodických videí o posilování s
Vojtou Králem a Denisou Kosovou. 
 

17. března byly spuštěny přihlášky na
YO!CAMP 2021, srpnový týdenní
kemp plný přednášek, workshopů a
besed pro mladé orienťáky ve věku 15
– 23 let, více zde.
 

17. března proběhlo jednání soutěžní
komise sekce OB, na kterém se
rozhodovalo především o průběhu
sezóny 2021.
 

17. března jednalo také vedení sekce
OB. Byly schváleny úpravy v
kalendáři pro nadcházející sezónu,
více v zápisu a sdělení.

Zaostřeno na duben

3. - 11. dubna probíhá soustředění
reprezentace dospělých v
pískovcových terénech Kokořínska a
Českého ráje v rámci přípravy na
domácí MS.
 

4. dubna bylo zveřejněno sdělení
sekce OB o právu startu na MČR
sprintových štafet a o posunutých
termínech přihlášek do žebříčků A a B.
 

11. dubna končí přihlášky na
prázdninové soustředění juniorů a
dorostu. V plánu je účast na závodech
O-Ringen a následné tréninky v okolí
Uppsaly, více na webu. 
 

15. dubna je poslední možný termín
registrace v sekci MTBO pro rok
2021, zároveň byly vydány všechny
sportovně technické dokumenty, více
na webu.
 

19. - 24. dubna by se měla uskutečnit
přesunutá akademie dorostu v OB v
Krasnici.

Novinky WOC 2021 

do Mistrovství světa zbývá
méně než 100 dní
připravuje se vydání Bulletinu 3
byl vydán manuál pro trénink
zahraničních závodníků
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Úpravy kalendáře OB pro rok 2021
Zrušené závody: 

10. dubna Žebříček B-Morava

7. - 9. května Republikové
utkání oblastních výběrů žactva

8. - 9. května Český pohár štafet

Přesunuté závody:

17. dubna MČR a Veteraniáda v
nočním OB =>podzim
18. dubna Český pohár na
krátké trati => podzim

Přidané závody:

9. května Český pohár na krátké
trati

19. března bylo rozhodnuto o
přesunutí Světového dne OB na září.
Nový termín je 8. - 14. září, více
na webu IOF.
 

24. března vyšel na webu sekce
OB rozhovor s Janem Šedivým o
přípravě reprezentace na domácí
Mistrovství světa.
 

31. března proběhlo jednání
výkonného výboru ČSOS.
Důležitými tématy bylo pořádání
Mistrovství světa za epidemiologické
situace nebo nastartování orienťáku po
uvolnění současných opatření, více v
zápisu.
 

 31. března bylo zveřejněno Výběrové
řízení na trenéry reprezentačních
družstev v LOB pro období 1. června
2021 – 31. května 2024. 

Nejnovější články o OB
 

RUN magazine:

do 22. května bude rozhodnuto
o formě konání WOC Tour i
samotného Mistrovství světa
pokračuje seriál článků Road to
WOC  
více na webu woc2021.cz

Metodické novinky

V průběhu dubna proběhnou
další Metodické středy ČSOS, více
informací bude k dispozici
na Metodickém portálu.

Metodické středy pokračovaly v
březnu

Metodické středy ČSOS proběhly
online během tří březnových
středečních večerů. Tomáš Křivda
popisoval fyzickou přípravu v Keni,
Pevel Košárek přípravu v 6.
tréninkovém cyklu, Karel Vítek
seznámil zájemce s programem
OpenOrienteering Mapper. Záznamy z
jednotlivých Metodických střed jsou k
dispozici na Youtube ČSOS. 

Areály pevných kontrol v roce 2021
I v letošním roce je možné vybudovat
areál pevných kontrol. Finanční
příspěvek pro vybudování nového
Areálu pevných kontrol zůstává stejný
jako v loňském roce, a to ve výši max.
15.000,- Kč, více na webu komise
rozvoje.
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Jak se pořádají závody
v orientačním běhu

B magazine:

Král orientačního běhu
Thierry Gueorgiou
Mapování a život orientačního
běžce
 

Deník.cz

Vrbeňáci pomohli ke skvělému
čtvrtému místu

Zlín.cz

Muzejní sbírka orientačního
běhu ukrývá několik
zajímavostí

Zažij svůj domov
ČSOS připravuje výukové programy
pro školy a skupiny s využitím
zážitkových aktivit v přírodě a
blízkém okolí místa bydliště. Skvělý
projekt moderní výuky pro žáky i
učitele, více na webu.

ORIS: Změny 2021
I přes pořadatelsky a závodně
nepříznivou dobu se svazový systém
ORIS nadále vyvíjí. Nová vlna změn
reaguje jak na současnou situaci, tak
na dlouhodobé požadavky na
zkvalitnění uživatelského prostředí,
více zde.

Newsletter Českého svazu orientačních sportů duben 2021. Vychází měsíčně.
Další číslo vyjde 3. května. 
Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz. 

Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 169 00, Czechia
Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.
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