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Březnové události

7. března měl premiéru pořad

Lvíčata vysílaný na ČT :D, jehož

součástí byla i reportáž o LOB

závodech v Kořenově, více zde

(LOB od času 13:57).

10. - 15. března proběhlo v ruském

Khanty-Mansiysku Mistrovství

Evropy LOB. Čeští závodníci sice

na medaili nedosáhli, ale předvedli

řadu skvělých výkonů:

Sprint: M21 - 20. Horvát, 

21. Škoda; 

W21 - 17. Neumannová, 

18. Hančová, 20. Mechlová

Middle: M21 - 21. Laciga;

W21 - 13. Mechlová, 

18. Neumannová, 

20. Hančová

Sprintové štafety: 

6. Mechlová a Škoda

Long: M21 - 10. Škoda, 

19. Horvát; 

W21 - 5. Mechlová, 

9. Hančová, 18. Šimková, 

19. Neumannová 

Štafety: M21 - 4. Česko

(Laciga, Škoda, Horvát); 

W21 - 4. Česko (Hančová,

Mechlová, Neumannová)

Více zde.

Aktuálně

Jarní část sezóny zrušena

Vedení sekce OB vydalo důležité

sdělení 6/2020 týkající se rušení

závodů a průběhu závodní sezóny

2020:

1. Vedení sekce OB ruší do 30.

června 2020 všechny závody,

kde je sekce OB ČSOS

pořádajícím orgánem.

2. Vedení sekce OB ujišťuje

pořadatele zrušených závodů

soutěží sekce OB v roce 2020,

že budou mít v případě zájmu

přednost při přidělování

závodů soutěží sekce OB v

příštích letech.

3. Vedení sekce OB ukládá všem

oblastem sekce OB ČSOS, aby

zrušily veškeré závody, kde

jsou pořádajícím orgánem, a

to do té doby, než bude znovu

možné pořádat hromadné

sportovní akce s příslušným

počtem účastníků.

4. Vedení sekce OB doporučuje

pořadatelům letních

vícedenních závodů jejich

zrušení.

5. Soutěžní komise sekce OB a

vedení sekce OB připraví

změnu prováděcích předpisů

k soutěžím (případný přesun

mistrovských závodů, právo

startu na M ČR, apod.) až po
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16. března vyšly Metodické listy

ČSOS. Najdete v nich například

Orienťáckou šifrovačku, Tipy na

závodní jídelníček nebo 2. díl

atletického žebříku.

21. března proběhlo zasedání

vedení sekce OB, byly

projednány aktuální informace

ohledně závodní sezóny (termíny

závodů, výjimky soutěžních licencí

a další), více v zápisu.

27. března bylo vydáno sdělení

sekce OB 5/2020, které přináší

detailní informace o aktuální

sezóně (pozor, aktuálnější

informace naleznete ve vedlejším

sloupci nahoře).

Celkové výsledky SP LOB

Mistrovstvím Evropy v Khanty-

Mansiysku bylo ukončeno celkové

hodnocení Světového poháru

v lyžařském OB. Výsledky

nejlepších Čechů:

Ženy: 12. Lenka Mechlová,

15. Petra Hančová, 

18. Kateřina Neumannová

Muži: 21. Jakub Škoda

Údaje v Rejstříku MŠMT

Jednou z podmínek obdržení

dotace Můj KLUB je podle MŠMT i

aktualizace údajů o členské

základně v Rejstříku sportovních

organizací, sportovců, trenérů a

sportovních zařízení. Export je

nově možné provést přímo z IS

ORIS, více v manuálu.

Nejnovější články o OB
Svět běhu:

Zimní trénink orienťáků

RUN magazine:

Orienťák v TV

tom, kdy bude jasné, do kdy

budou trvat omezení při

pořádání hromadných akcí

na území ČR.

Předseda sekce OB Petr Klimpl v

rozhovoru odpověděl na aktuální

otázky týkající se závodní sezóny

2020.

MS v MTBO zrušeno

Mistrovství světa v MTBO,

které se mělo konat 15. - 23. srpna

v okolí Jeseníku se tento rok kvůli

pandemii koronaviru neuskuteční. 

Závody ve světě v roce 2020

OB:

SP (Švýcarsko): přesunuto na

2021

WOD: zrušeno

ME dorostu (Maďarsko):

přesunuto / zrušeno

MS (Dánsko): přesunuto

MS veteránů (Slovensko):

zrušeno

Akademické MS (Rusko):

zrušeno

Univerzitní hry (Srbsko):

přesunuto na 2021

ME (Estonsko): zrušeno

SP (Itálie): zrušeno

MTBO:

ME (Portugalsko): přesunuto

na 2. - 7. října 2020

TRAIL-O:

ME (Finsko): přesunuto /

zrušeno
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Areály pevných kontrol Výsledky ankety fair play

V průběhu února řešila IOF vztah

sportovců k férovosti orientačního

běhu. Významnou měrou se do

ankety zapojili i čeští orienťáci (275

odpovědí), děkujeme! Výsledky

zde.

Newsletter Českého svazu orientačních sportů duben 2020. Vychází

měsíčně. Další číslo vyjde 4. května.

Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz.
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