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Červnové události

6. června bylo zveřejněno sdělení

sekce OB s upravenou

termínovkou na rok 2023.

7. června proběhlo celostátní

finále přeboru škol, na kterém v

Prostějově zvítězili běžci Gymnázia

Turnov a Církevního gymnázia v

Plzni.

16. června byla

zveřejněna nominace na MS

juniorů a také na ME dorostu,

která proběhnou v červenci v

Portugalsku a Maďarsku.

18. června se u Starého Města pod

Landštejnem jelo MČR štafet v

MTBO, mezi muži zvítězila štafeta

OK Jiskra Nový Bor, mezi ženami

Sportcentrum Jičín, více v ORISu.

20. června vyšly další

letošní Metodické listy ČSOS.

Najdete v nich např. tip na novou

hru v e-shopu ČSOS.

21. června byla zveřejněna

nominace na MS v MTBO,

které začne 14. července ve

Švédsku.

21.—22. června se běželo

Akademické MČR v OB, sprint

ovládli Eliška Sieglová a Daniel

Vandas, krátkou trať Michaela

Dittrichová a Otakar Hirš.

22. června jednal Výkonný

výbor ČSOS, výrazným bodem

bylo schválení zařazení

reprezentantů do ASC Dukla, více

v zápisu. 

24.—26. června zavítaly na

Litovelsko tři závody

Veteraniády ČR v OB, více

na webu.

25.—26. června proběhly tři MČR

v Trail-O. Gratulujeme

medailistům, více na webu.

26.—30. června se konala desátá

letní Olympiáda dětí a

mládeže a orientační běh byl opět

vidět! 

26.—30. června se v Dánsku

odehrál orienťácký vrchol roku

Zaostřeno na

prázdniny

2.—4. července proběhlo v

Maďarsku ME dorostu v OB  a

Česko může slavit další úspěchy, 10

medailí a vítězství v Poháru

národů:

Klasická trať: 1. Kateřina

Doušková, 2. Viktorie

Škáchová (obě W16), 2. Jiří

Donda (M18), 3. Tomáš

Kučera (M16)

Sprint: 2. Kateřina Doušková

(W16), 2. Michaela Novotná

(W18)

Štafety: 1. ČR (W16 a M18),

2. ČR (W18), 3. ČR (M16)

Vícedenní závody

1.—3. července Sandstones

| Pískovce 2022

1.—3. července Cena

střední Moravy

2.—6. července 5 Days

MTBO

4.—6. července O-Požáry

8.—10. července Grand Prix

Silesia

15.—17. července Czech O-

Tour

22.—24. července H.S.H.

Vysočina cup

3.—7. srpna E5OB Tis 2022

12.—14. srpna Rumcajsovy

míle

19.—22. srpna Pěkné

prázdniny

26.—28. srpna Cena

východních Čech

26.—28. srpna West cup

Velké světové akce

2.—4. července ME dorostu

v OB (Maďarsko)

7.—17. července Světové

hry (USA)

11.—16. července MS

juniorů v OB

(Portugalsko)

14.—20. července MS

dospělých a juniorů v

MTBO (Švédsko)

19.—23. července MS v

Trail-O (Polsko)
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- Mistrovství světa v OB, jaké

byly nejlepší české výsledky?

Sprintové štafety: 10. ČR

Knock-out sprint: 10. Tereza

Janošíková, 13. Tomáš

Křivda a Jakub Glonek

Sprint: 7. Tereza Janošíková,

12. Tomáš Křivda

Přenosy ČT sport můžete ze

záznamu zhlédnout zde.

Nejnovější články o OB

Svět běhu:

Kde se orienťáci ztráceli

na MČR na krátké trati?

RUN magazine:

Unikátní orienťácké

terény

olympijskytym.cz:

Na Světové hry do

Birminghamu odletí 87

sportovců

Medaile, přátelství

a street view. Takový je

orientační běh

Čtvrtý závod, třetí zlato.

Erik Heczko na ODM

kraluje orientačnímu

běhu

Liberecká drbna:

Poznejte krásy

Jizerských hor s mapou v

ruce

V Tanvaldu byl otevřen

unikátní areál pevných

kontrol 

2.—7. srpna ME v OB

(Estonsko)

15.—22. srpna Akademické

MS v OB (Švýcarsko)

Jak se neztratit v Digitálním

lese

Naučit děti zorientovat se v přírodě

i v moderní civilizaci je cílem nové

série zážitkových programů ČSOS,

o Digitálním lese se více dozvíte v

článku. 

Zaběhněte si v létě po

nejkrásnějších hřebenovkách

po celém Česku

K prázdninám neodmyslitelně

patří objevování a cestování.

Překvapte svoje tělo i svojí mysl a

jeďte načerpat inspiraci a

oddychnout si od pracovního

shonu na jednu z překrásných

přírodních hřebenovek do

různých koutů Česka. 
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