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Prosincové události

5. prosince vyšel Bulletin 1 na

Juniorské MS 2024 v Česku. 

6. prosince byla

zveřejněna soupiska juniorské

reprezentace v OB pro rok

2023. 

7. prosince byla zahájena sezóna

online Metodický střed ČSOS,

záznamy jsou k dispozici na

YouTube kanálu ČSOS.

9. prosince byl zveřejněn článek o

činnosti Metodické rady ČSOS

v roce 2022.

11. prosince byl publikován rozpis

letních Stacionárních

tréninkových kempů STK ve

Švédsku. 

14. prosince proběhlo poslední

letošní jednání Výkonného

výboru ČSOS,  více v zápisu.

15. prosince byly vydány

informace o novinkách v IS

ORIS, které byly či budou

zapracovány. 

19. prosince vyšly další

letošní Metodické listy ČSOS.

Najdete v nich např. mapový diktát

a další nová cvičení.

29. prosince jednalo Vedení

sekce OB. Hlavním bodem bylo

schválení soutěžních dokumentů

pro rok 2023, více v zápisu.

Tereza Janošíková oceněna

ministryní obrany

Jen pochvalná slova zazněla z úst

ministryně obrany Jany

Černochové na adresu úspěšných

sportovců Armádního sportovního

centra Dukla v rámci udělování

děkovných listů za výborné výkony

v letní sezoně 2022. Orienťačka

Tereza Janošíková nemohla

chybět.

Časopis Orientační běh

Zaostřeno na leden

Od 1. ledna probíhá registrace v

sekci OB, která končí 28. února,

více v článku.

10. ledna je druhý termín

výběrového řízení pro závody

sekce OB na rok 2024, více na

webu.

 

11. ledna proběhne další jednání

Výkonného výboru ČSOS.

13.—15. ledna se v Praze

koná Joint Meeting, víkend, kdy

se společně setkají všechy komise a

Council IOF.

14.—15. ledna zahájí sezónu

lyžařského OB tři závody v

Krkonoších.

15. ledna je termín pro evidenci

klubů ČSOS, více o novoročních

klubových povinnostech v článku.

18. ledna budou pokračovat

online Metodické středy ČSOS,

živé streamy pro trenéry i

závodníky, vždy od 20:00

na YouTube kanálu ČSOS.

21.—22. ledna bude Český pohár

v LOB pokračovat v rakouském

Abtenau.

Školení a workshopy

14. ledna Workshop pro

organizátory

závodů (Praha)

21.—22. ledna R2 (Hradec

Králové)

24.—26. února T3 (Hradec

Králové)

3.—5. března T2 (Praha)

3.—5. března IOF FootO

Event Advisers’ Clinic

(Prostějov)

Premiéra MČR v knock-out

sprintu

V roce 2023 bude novinkou mezi

českými šampionáty v orientačním

běhu Mistrovství ČR v knock-out

sprintu. Šampionát se poběží 28.

září 2023 v Písku, jak bude

probíhat?
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online

Jako vánoční dárek jsme zveřejnili

online archiv oblíbeného

časopisu Orientační běh, který

přestal vycházet v roce 2017.

Zveřejňujeme vydání z let 2011—

2017.

Světové závody v LOB 2023

9.—11. ledna SP

Rakousko

31. ledna—4. února ME

Lotyšsko

10.—12. února SP Norsko

Newsletter Českého svazu orientačních sportů leden 2023. Vychází

měsíčně. Další číslo vyjde 6. února. 
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