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Květnové události

konec dubna patřil MČR v MTBO

ve sprintu, půlhodinová reportáž

ČT sport je zde. 

na konci dubna měl premiéru

také orienťák v pořadu

Wifina na ČT :D. 

11. května jednal Výkonný výbor

ČSOS, mimo jiné byl do ČSOS

přijat nový klub Sokol Klatovy, více

v zápisu. 

14.—15. května hostily pražské

Stodůlky MČR ve sprintu a

sprintových štafet, které ovládli

Tereza Janošíková a Tomáš Křivda,

resp. štafeta TJ Slovan Luhačovice.

Záznam přenosu na ČT sport je ke

zhlédnutí v iVysílání.

16. května vyšly další

letošní Metodické listy ČSOS.

Najdete v nich tipy na venkovní

hru O-craft nebo lesní parkour.

18.—22. května se v Litvě konalo

ME v MTBO a Češi získali celkem

10 medailí!

Middle: 1. Stránská

(dorostenky), 3. Nedomlelová

(juniorky)

Sprint: 1. Ludvík (muži), 

2. Tichovská (ženy), 

3. Nedomlelová (jun.)

Štafety: 1. ČR (dospělí), 2. ČR

(juniorky), 2. ČR (junioři)

25.—29. května hostilo Finsko ME

v Trail-O. Nejlépe se umístil 4.

Pavel Dudík v PreO a 4. para

štafeta ČR.

25.—29. května se běželo první

kolo Světového poháru v OB

ve Švédsku. Češi se ukázali hlavně

v knock-out sprintu, více v

článku.

Sprint: 21. Janošíková, 

23. Křivda 

Knock-out sprint: 7. 

Janošíková, 10. Křivda, 13.

Stehlíková

Sprintové štafety: 8. ČR 

Zaostřeno na

červen

2. června byla

zveřejněna nominace na MS a

Světové hry v OB.

3.—5. června proběhla premiéra

Republikového festivalu

žactva, v Chotěboři se představilo

na tři sta nadějných závodníků.

4. června jednalo vedení sekce

OB, hlavní náplní byly velké

změny v kalendáři MČR pro rok

2023, více v zápisu.

4.—5. června hostily Jizerské hory

MČR na krátké trati v OB.

Náročný závod ovládli Vendula

Horčičková a Tomáš Křivda, více

na webu.

7. června se můžeme těšit

na celostátní finále přeboru

škol, které proběhne v Prostějově.

18. června se na Brněnsku pojede

MČR štafet v MTBO, více v

ORISu.

21.—22. června je na programu

Akademické MČR v OB, které

hostí České Budějovice, více

v článku.

22. června je na programu další

jednání Výkonného výboru

ČSOS.

24.—26. června zavítají na

Litovelsko tři závody

Veteraniády ČR v OB, více

na webu.

25.—26. června proběhnou dvě

MČR v Trail-O na Českolipsku

jako generálka na MS 2023, více na

webu.

26.—30. června se koná desátá

letní Olympiáda dětí a mládeže

a orientační běh opět nechybí na

programu!

26.—30. června se v Dánsku

odehraje orienťácký vrchol roku -

Mistrovství světa v OB.
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Nové číslo časopisu Svět běhu

Již 8. června vychází další číslo

časopisu Svět běhu, ve kterém

kromě rozhovoru s Moirou

Stewartovou, najdete také 4 strany

o orientačním běhu - rozhovor s

Jakubem Glonkem a minirébus

"Zvol správný postup". Časopis si

můžete objednat tady.   

Nejnovější články o OB

Svět běhu:

Rozhovor s orienťákem

Tomášem Křivdou

iDNES.cz:

Krpálek se ve Stodůlkách

neztratil. Zkusil si

orientační běh

Deník.cz:

Krpálek běžel závod s

rodinou a uznal: V lese

už by to taková pohoda

nebyla

Czech O-Tour pokračuje v

Jizerkách

Druhé kolo seriálu Czech O-Tour

2022 vás zavede do Jizerských hor,

kde vás čekají 3 etapy a jeden

bonus v náročném horském

terénu, který byl použitý pro

krátkou trať na MS 2021. Přihlášky

končí 2. července.

Pojďme zatočit s dopingem

V poslední době zaznamenal

Antidopingový výbor ČR nárůst

počtu dopingových případů

způsobený nevědomým použitím

zakázaných látek při užívání léků.

Mějte na pozoru a vždy se poraďte

se svým lékařem nebo napište na

info@antidoping.cz.

Zakázané léky v ČR

Newsletter Českého svazu orientačních sportů červen 2022. Vychází

měsíčně. Další číslo vyjde 4. července. 

Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz. 

Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 169 00, Czechia

Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.
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