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Newsletter ČSOS

Červnové události
8. června byla zveřejněna nová
koncepce
činnosti
výběru
dorostu v LOB. Více informací
včetně podmínek a programu
sezóny v článku.
9. června jednal výkonný výbor
ČSOS, hlavními body bylo např.
schválení předsedů rad ČSOS nebo
uzavírání smluv s majiteli lesů, více
v zápisu.
10. června se odhalila nominace
českého týmu na MS v OB,
celkem se představí 5 žen a 6
mužů.
10. - 18. června se ve finském
Kuortane konalo MS a Juniorské
MS v MTBO a medaile získávali
Češi už od prvních závodů.
Mass start: 2. Jiří Hradil,
2.
Lucie
Nedomlelová
(juniorky),
3.
Martina
Tichovská
Sprint: 1. Kryštof Bogar
Middle:
2.
Martina
Tichovská, 3. Kryštof Bogar
Long: 1. Lucie Nedomlelová
(juniorky),
2.
Veronika
Kubínová
Relay: 3. ČR (juniorky)

Otevřít webový náhled

červenec a
srpen 2021

Proběhne o
prázdninách
Od 11. července do konce srpna
budou ve Švédsku probíhat
Stacionární kempy mládeže.
25. července - 1. srpna se
koná
MTBO
kids
camp,
akademie pro děti a mládež se
zájmem o MTBO.
23. - 29. srpna proběhne
YO!Camp, akce pro mladé
nadšené orientační běžce. Více
informací a přihlášky v ORISu.
27. - 28. srpna se poběží ve
Svitavách, Praze, Pardubicích a
Olomouci
Srovnávací
testy
mládeže,
více
na
webu
reprezentace.

Mistrovství světa 2021
(World Orienteering
Championships 2021)
Mistrovství světa startuje již
za 2 dny
Fanděte nejlepším světovým
závodníkům přímo v arénách
nebo u obrazovek ČT sport
Stáhněte si aplikaci WOC
2021, aby vám nic neuniklo

11. června byla zveřejněna zpráva
IOF o poradních skupinách
sportovců. Do této Athlete
Advisory groups v rámci MTBO byl
vybrán Vojtěch Ludvík, do OB je
mezi kandidáty Tereza Janošíková.

Sledujte novinky, GPS a live
výsledky v LIVE Centru
IOF
SportObchod.cz
vyhlásil
po dobu MS pro zákazníky s
kódem WOC2021 15% slevu
na webu v celé sekci běh
(platí
i
na
zlevněné
produkty).
Více
informací
v
samostatném newsletteru
WOC 2021

VSTUPENKY

11.
června
byly
zveřejněny
výsledky
dráhotestů
pro
EYOC, více zde.
11.
června
vydala
sekce
OB Novelizaci Prováděcích
předpisů k soutěžím pro rok
2021, tedy detailní info k
plánovaným závodům.
12. června se ve Vojtíškově běželo
MČR na krátké trati v OB, v
hlavních
kategoriích
zvítězili
Denisa Kosová a Tomáš Křivda,
detailní info na webu závodů.

12. - 13. června bylo na programu
MČR v trail-o, disciplíny TempO
a PreO, mistry ČR jsou Daniel
Locker (TempO), Pavel Ptáček
(PreO Open) a Hana Doležalová
(PreO Para), více na webu.
14. června česká reprezentace v OB
zveřejnila
nominaci
pro
srpnový SP ve Švédsku.

Vícedenní závody
2. - 6. července 5days
MTBO
16. - 18. července H.S.H.
Vysočina cup
16. - 18. července Grand
prix Silesia
21. - 25. července Bohemia
orienteering
30. července - 1. srpna Letní
Velikonoce
6. - 8. srpna Orienteering
Adventure
6. - 8. srpna Zlínský
(Š)krpál
13. - 15. srpna Rumcajsovy
míle
20. - 22. srpna Pěkné
prázdniny s OB v Českém
ráji
27. - 29. srpna
Interkompas 47
27. - 29. srpna Cena
východních Čech
28. - 30. srpna West cup

16. června měla na ČT sport
premiéru reportáž z MČR na
krátké trati, sledujte zde.
21. června vyšly nové Metodické
listy ČSOS. Najdete v nich
například trénink s názvem
záškodník nebo informace o STM.
21.
června
byla
zveřejněna nominace na ME
dorostu v Litvě, které proběhne
19. - 22. srpna.
23. června byl publikován článek
s trenérským ohlédnutím za
MS v MTBO.
23. června byl publikován článek
Jak se těší reprezentanti na
MS.
24. - 27. června proběhly v rámci
juniorské
reprezentace
nominační závody na MS v
Turecku, závěrečnou nominaci
naleznete zde.

Velké světové akce
7. - 13. srpna MS veteránů
v OB (Maďarsko)
12. - 15. srpna Světový
pohár v OB (Švédsko)
18. - 21. srpna ME
dospělých, juniorů a
dorostu v MTBO (Rusko)
19. - 22. srpna ME dorostu
v OB (Litva)

Orienťácký speciál Svět běhu
ZDARMA
Dvanáct stránek nabitých články o
Mistrovství
světa
v
orienťáku.
Můžete si zdarma
stáhnout Speciál časopisu
Svět běhu. Najdete v něm:
Představení MS, Rozhovor s
Honzou Pickem a Vojtou Králem,
Kam kráčí orienťák? Kdo jsou
největší favorité?

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

Nejnovější články o OB
Svět běhu:
Nenechte si ujít
Mistrovství světa v
orienťáku!
RUN magazine:
Domácí Mistrovství světa
v orienťáku za chvíli
startuje!
Deník.cz
Mapa, dobré boty a
soutěživost. Kraj přivítá
nejlepší orientační běžce
světa

Metodika od Sporticusu
Na webu Sporticus.cz se nově
objevují i metodické články s
orienťáckou tematikou. Můžete si
přečíst například článek Práce s
buzolou nebo Vrstevnice.

Liberecká drbna
Do Česka se po třinácti
letech vrátí Mistrovství
světa v orientačním běhu
Sportobchod.cz
Mistrovství světa v
orienťáku v Česku se
blíží, přijeďte fandit
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