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Květnové události

3.  května bylo zveřejněno sdělení
sekce OB o rozlosování startovního
pořadí v závodech ŽA 2021 a také
způsob losování startovního pořadí na
M ČR ve sprintu a na krátké trati
2021. 

3.  května proběhlo jednání vedení
sekce OB, řešily se především závody
v roce 2021, schváleny byly výjimky
startu na MČR ve sprintu a spr. štafet,
více v zápisu a sdělení. 

10.  května bylo rozhodnuto o
přesunutí ČP v MTBO v Jesenici na
termín 21. - 22. srpna, více o MTBO
závodech na webu.

12. května byla zveřejněna nominační
kritéria na ME dorostu, které
proběhne 19. - 22. srpna v Litvě. 

12.  května proběhlo jednání
výkonného výboru ČSOS, hlavními
body bylo rozdělení gescí členů na
jejich volební období a plán práce,
více v zápisu. 

12.  května byli jmenováni nově
vybraní trenéři reprezentací v LOB.
Družstvo dospělých povede Richard
Klech, trenérem juniorů a dorostu bude
Jan Pecka. 

13. - 16. května proběhlo ve
Švýcarsku první sprintové Mistrovství
Evropy, čeští reprezentanti byli blízko
medailím:

Sprintové štafety: 4. Česko
(Knapová, Nykodým, Král,
Janošíková)
Knock-out sprint: 5. Vojtěch
Král, 6. Tereza Janošíková
Sprint: 9. Vojtěch Král, 12.
Tereza Janošíková

17. května vyšly nové Metodické listy
ČSOS. Najdete v nich například
trénink na sprintový závod na
dráze nebo nové metodické video s
Vojtěchem Králem.

19.  května vydalo vedení sekce
OB Rozšíření práva startu na MČR
na krátké trati, nově mohly např.
TSM udělit divoké karty.

19. - 25. května proběhl první termín
World orienteering day.

21. května oslavila IOF 60. výročí od
založení, sérii článků si můžete přečíst
na webu IOF. 

22. - 23. května proběhly první letošní
české šampionáty v OB. MČR ve
sprintu ovládli Jana Knapová a Tomáš
Křivda, MČR sprintových štafet
přineslo titul OK Lokomotiva
Pardubice, více na webu závodů.

26. - 29. května proběhly testování na
dráze v rámci TSM, výsledky jsou
zde.

27. května měla na programu ČT sport
premiéru reportáž z M ČR ve sprintu
a sprintových štafet, záznam
najdete zde.

28. května byly zveřejněny výjimky
startu na MČR na krátké trati v OB
(včetně divokých karet od TSM).

31. května zveřejnila sekce MTBO
nominaci na červnové MS a MS
juniorů ve Finsku. Více v článku.

31. května proběhlo jednání vedení
sekce OB. Hlavními body byla úprava
kalendáře 2021 a podmínky účasti na
podzimních závodech. Více v zápisu,
podrobněji ve sdělení.

Speciál k WOC 2021 ve Světu běhu 
Již 8. června vychází další číslo
časopisu Svět běhu, jehož součástí je i
celý speciál věnovaný Mistrovství světa
v orientačním běhu. Časopis si ještě do
7. června 15 h můžete předplatit,
případně časopis seženete i na stáncích.

Nejnovější články o OB

Svět běhu:

Analýza orienťáckého MČR –
kudy běhali ti nejlepší?

RUN magazine:

Dvě zlata z orienťáckých
MČR pro Janu Knapovou

Deník.cz

Světový šampionát v lese.
Extrémní terény a ...

Sportobchod.cz

Orientační běh v jakékoliv
době

Geodetický a kartografický obzor

Mapy pro orientační běh

PKS MAG

Dva tituly v orientačním běhu
Knapovou hřejí.

Zaostřeno na červen

5. - 6. června proběhly oficiální
nominační závody na WOC 2021, v
sobotu se běžela krátká trať v
Tanvaldu, v neděli byla na programu
klasika v Srbské Kamenici, kompletní
informace včetně výsledků jsou na
webu.

10. - 18. června se ve finském
Kuortane bude konat MS a Juniorské
MS v MTBO, více na webu závodů.

12. června se ve Vojtíškově poběží
MČR na krátké trati, detailní info
na webu závodů.

12. - 13. června je na programu MČR
v trail-o, disciplíny TempO a PreO,
informace na webu.

24. - 27. června bude mít tým juniorské
reprezentace nominační závody na
MS v Turecku, více na webu.

25. - 27. června se poběží tři závody
veteraniád ČR v OB, sprint, klasická
a krátká trať v Rýmařově a okolí.

Změny v kalendáři závodů v OB 
Zrušené závody:

11. - 12. září Žebříček B
Morava 

 Přesunuté závody:

19. - 20. června Žebříček B
Morava (z 29. - 30. května)
11. - 12. září Žebříček B Morava
(z 19. - 20. června)

Úprava podzimní termínové listiny:

2. - 3. října Žebříček B Morava
16. října Mistrovství a
Veteraniáda ČR v nočním OB
17. října Český pohár

Novinky WOC 2021 

do Mistrovství světa zbývá
necelý měsíc
pořadatelé stále plánují účast
diváků v arénách všech závodů,
podrobné informace budou
zveřejněny kolem poloviny
června
přihlášeno je 176 mužů a 145
žen ze 40 zemí světa
v týdnu od 7. června bude
zveřejněna nominace českého
týmu
pokračuje seriál článků Road to
WOC  
sledujte sociální sítě
WOC: facebook, instagram
více na webu woc2021.cz

Metodické novinky

Metodické středy ČSOS budou mít
přes letní období menší pauzu, přesto
se můžete těšit na řadu zajímavých
přednášek a materiálů, sledujte novinky
na Metodickém portálu ČSOS nebo
si pusťte záznamy z jednotlivých
Metodických střed. Jsou k dispozici
na Youtube ČSOS. 

Nové OB postupy
Nový web OB Postupy umožní
zakreslení postupů ze závodů, běžcům
nabízí propojení se Stravou a
pořadatelé jednoduše přidají svůj závod
či trénink. Více o projektu v článku.

Zážitkové programy ČSOS o
prázdninách

Zážitkové programy ČSOS získávají
na popularitě ve školách, zájmových
kroužcích i během prázdninových
volnočasových aktivit. Doporučujeme
například outdoorový tábor Koně v
trní. Více podrobností v článku.

Odběr newsletteru ČSOS                                                                                                     Otevřít webový náhled

Newsletter Českého svazu orientačních sportů červen 2021. Vychází měsíčně. Další
číslo vyjde mimořádně 1. července, tedy před začátkem WOC 2021. 
Kontakt: [email protected] 

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

Powered by EmailOctopus

https://www.orientacnisporty.cz/
https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sdeleni-sekceob9-21.pdf
https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/zapisob01-21.pdf
https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sdeleni-sekceob10-21.pdf
https://www.mtbo.cz/?f=podminky-pro-poradani-soutezi-nejsou-dobre-zavody-jarni-casti-cp-mtbo-probehnou-v-nahradnich-terminech&a=1125&fbclid=IwAR0oBV28suegR0cltrKA-ZyQ6k8dZs0D1fyIVV4zfRuV6jwMJdCBDXVeSww#.YJkzZJ3S5iU.facebook
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/upload/sekce_rob/docs/121842087_dorost2021_nominacni.kriteria.pdf
https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/zapis-vv-csos-2021-5.pdf
https://eoc2021.ch/
https://www.orientacnibeh.cz/upload/metodicke_listy/Metodicke%20listy%205_2021.html
https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sdeleni-sekceob13-21.pdf
https://orienteering.sport/world-orienteering-day-2021-may-is-done/
https://orienteering.sport/
https://obste.cz/Pages/Zavody/200516/Default.aspx
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1192
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10183677624-sportovni-beh-a-chuze/321297371282002-m-cr-ve-sprintu-a-sprintovych-stafet/
https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sdeleni-sekceob14-21.pdf
http://www.mtbo.cz/?f=nominace-na-ms-mtbo-je-kompletni-do-finska-odcestuje-18-reprezentantu&a=1129
https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/zapisob2-21.pdf
https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sdeleni-sekceob15-21.pdf
https://www.pksmag.cz/dva-tituly-v-orientacnim-behu-knapovou-hreji-sprint-byl-vzpruha-se-stafetou-mela-nervy/
http://eshop.svetbehu.cz/
https://www.svetbehu.cz/analyza-orientackeho-mcr-kudy-behali-ti-nejlepsi-a-kde-se-rozhodoval-zavod/
https://run-magazine.cz/hlavni/zavody/dve-zlata-z-orientackych-sampionatu-pro-janu-knapovou
https://www.denik.cz/ostatni_sport/orientacni-bezci-mistrovstvi-sveta-cesko-20210510.html
https://satna.sportobchod.cz/orientacni-beh-v-jakekoliv-dobe/?_ga=2.203269969.1164186727.1621177732-304686225.1612279810
https://www.orientacnisporty.cz/upload/rady/mapova%20rada/Mapy_pro_OB_Langr_2021_05.pdf
https://www.pksmag.cz/dva-tituly-v-orientacnim-behu-knapovou-hreji-sprint-byl-vzpruha-se-stafetou-mela-nervy/
https://woc2021.cz/2021/06/04/selection-races-are-coming/?fbclid=IwAR34FowIcrP21J03Q3mCpVNIc2elspXV88YpbGP-JfMcf-QJrGIhYQkrrdI
https://www.wmtboc2021.com/
https://mcrkt2021.ssu.cz/
http://o-adventure.cz/stranka.php?co=toa2021
https://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1191
http://veteraniada2021.eu/
https://www.facebook.com/woc2021
https://www.instagram.com/woc2021czech/
https://woc2021.cz/
https://metodika.orientacnisporty.cz/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLirPhxoMyJOWCIRQfjR2A3qfzuwt7EVJp
https://obpostupy.orientacnisporty.cz/
https://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/nove-ob-postupy-pro-analyzu-zavodu
https://kone-trni.cz/
https://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/zazitkove-programy-csos-lakaji-poradatele-prazdninovych-akci
https://emailoctopus.com/lists/86e095c1-3057-11ea-be00-06b4694bee2a/forms/subscribe
https://alatus.eomail7.com/web-version?lc=8c589483-3057-11ea-be00-06b4694bee2a&p=70f003a0-abf2-11eb-a3d0-06b4694bee2a&pt=campaign&t=1623061846&s=d02589d2f960755372c694827d48dfaebdf619b564af94e61ce80e88b7f47895
https://www.orientacnisporty.cz/cdn-cgi/l/email-protection
https://alatus.eomail7.com/unsubscribe?l=86e095c1-3057-11ea-be00-06b4694bee2a&lc=8c589483-3057-11ea-be00-06b4694bee2a&p=70f003a0-abf2-11eb-a3d0-06b4694bee2a&pt=campaign&spa=1623061725&t=1623061846&s=9282cd81b5cbba32d8d1ce2fbba1675a71ceadf4d65c684a0af5a40e46c86945
https://alatus.eomail7.com/rewards?lc=8c589483-3057-11ea-be00-06b4694bee2a&p=70f003a0-abf2-11eb-a3d0-06b4694bee2a&pt=campaign&t=1623061846&s=d8cf3ffa7f16265e5a11a25c236ce75ae2c13ab6dacf6b94fcb60bd1fa02e318

