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Květnové události

10. května zemřela po těžké

nemoci Anna Gavendová,

čtyřnásobná medailistka z MS v OB

a LOB, reprezentační trenérka žen

a dlouholetá předsedkyně oddílu v

Třinci. Čest její památce!

13. května proběhlo v Praze

představení a křest knihy 70 let

orienťáku, reportáž a foto

naleznete v článku. Knihu je

zároveň možno doobjednat do

vyprodání zásob.

15. května jednalo vedení Sekce

OB. Do podzimní kalendáře bylo

přidáno MČR klubů a oblastních

výběrů, změněno bylo místo

konání MČR ve sprintu a

sprintových štafetách. Zároveň

byly nastíněny principy kvalifikace

na jednotlivá MČR a zisku licencí A

z oblastních žebříčků. Kompletní

Proběhne v červnu

8. června vystoupí v rámci

diskusního pořadu SPORT 5

kolem nás Vendula Horčičková a

Petr Klimpl (premiéra: 18:50,

reprízy: 8. 6. 22:40, 9. 6. 9:55, 10.

6. 16:45 a 11. 6. 23:40)

12. - 13. června proběhne ve

Šternberku školení trenérů OB

3. třídy, více informací v

pozvánce.

13. - 14. června proběhne ve Dvoře

Králové nad Labem a v Rudníku

MČR v PreO, připraven bude také

závod Českého poháru v TempO,

více zde.

20. června bude zahájena sezóna

MTBO, ve Stvolínkách se pojede

MČR na krátké trati, více o sezóně

MTBO zde.

Aktuálně

Aktuální informace ohledně

sportování v ČR

Od 25. května je povolen

organizovaný trénink amatérských

i profesionálních sportovců na

venkovním i vnitřním sportovišti s

účastí nejvýše 300 osob ve stejný

čas s možností využití zázemí.
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informace v zápisu a sdělení

Sekce OB. Doplňující informace

byly vydány ve Sdělení sekce OB

9/2020.

18. května vyšly Metodické listy

ČSOS. Najdete v nich například

orienťácké Člověče, nezlob se,

Kvadromino na procvičení

piktogramů nebo další díl

atletického žebříku.

20. května byla v Olympijském

magazínu na ČT sport představena

kniha 70 let orienťáku, své

úspěchy v reportáži zhodnotili i

zlatí medailisté z MS Tomáš

Dlabaja, Jan Šedivý a Jan

Procházka, více zde (orienťák od

času 12:28).

29. května proběhly dráhové

testy v jednotlivých TSM za

účelem porovnání aktuální

výkonnosti sledovaných závodníků,

výsledky z testu TSM na 3000 m

naleznete zde. 

Nejnovější články o OB

Svět běhu:

Jak staví závodní trať

orienťáci

RUN magazine:

Jak na mapovou

techniku?

Povoleny jsou také hromadné akce

ve venkovních i vnitřních

prostorách s účastí nejvýše 300

osob ve stejný čas, více na webu

MZČR.

Novinky ohledně pořádaných

mezinárodních závodů v roce

2020

OB:

MS (Dánsko): zrušeno

MS juniorů (Turecko):

předběžně přesunuto na 10. -

16. října

Euromeeting (Česká

republika): přesunuto na 30.

října - 1. listopadu

TRAIL-O:

ME (Finsko): zrušeno

Update Metodického portálu

ČSOS

Metodický portál ČSOS funguje již

přes půl roku, přináší nové funkce

a inspiraci pro řadu trenérů či

závodníků. Do jeho tvorby se

můžete zapojit i vy! Kompletní

přehled funkcí je k přečtení v

článku.

Orientační běh na LODM 2021

Hry 10. letní olympiády dětí a

mládeže České republiky se budou

konat od 20. do 24. června v

Olomouckém kraji. A mezi 18

sporty zařazenými do programu

her najdeme opět i orientační běh.

Více zde.

Aktualizace údajů v rejstříku

NSA

Národní sportovní agentura žádá

všechny sportovní organizace o

kontrolu správnosti údajů ve

spolkovém rejstříku (účel spolku,

informace o statutárních orgánech,

přiložené stanovy atd.).

Newsletter Českého svazu orientačních sportů červen 2020. Vychází

měsíčně. Další číslo vyjde 6. července.

Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz.
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