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Březnové události

Zaostřeno na duben

9.
března
byla
odvysílána
Metodická středa zaměřena
o ISSprOM 2019-2.

1.—3. dubna hostilo Polsko
CEYOC
Středoevropské
utkání dorostu - a česká TSM
byla vidět - vítězství si odváží
Martin Kabát, Tobias Pekárek,
Viktorie
Škáchová,
Michaela
Novotná a štafeta TSM Praha.

9. března vyšel článek, ve kterém
byly
odhaleny
embargované
prostory pro SP 2023 a JMS
2024 v ČR, více na webu sekce
OB.
13. března jednala soutěžní
komise a vedení sekce OB. Na
programu byly výjimky licencí,
práva startu na MČR nebo vypsání
výběrového řízení na pořadatele
MČR KT 2023. Více v zápisu
SK, zápisu vedení sekce
OB a sdělení 3 a 4.
15.—19. března hostilo Finsko MS
dospělých, juniorů a ME
dorostu v LOB. Jaké byly
nejlepší české výsledky?
MS: 8. Petra Fiala (krátká
trať), 14. Petra Fiala, 16. Petr
Horvát (stíhačka)
MSJ: 4. Marek Štěrba a 7.
Vojtěch Peňáz (long), 5.
Marek Štěrba (middle)
MED: 5. Antonín Svoboda
(middle), 7. Tereza Pecková
(sprint, middle), 7. Filip
Mairich, 8. Michaela Srbová
(long)

3. dubna byl uspořádán v Brně
Workshop Quick Event za
účasti dvacítky zájemců.
4. dubna končí přihlášky na
seminář s tématem Pořádání
MTBO závodu s možností získání
kvalifikace
R3
MTBO,
více
v ORISu.
4. dubna byl zveřejněn seznam
štafet s právem startu na MČR
sprintových
štafet
2022,
zároveň
také
rozlosování
startovního pořadí ŽA, více
ve sdělení sekce OB.
9. dubna proběhne MČR v
nočním OB a Český pohár u
Struhařova.
10. dubna je termín přihlášek
na World Orienteering Day,
aby byla poskytnuta podpora ze
strany ČSOS, více v boxu níže.
13. dubna je na programu další
jednání Výkonného výboru
ČSOS, které proběhne prezenčně v
Praze.
15. dubna končí registrace v
sekci MTBO pro rok 2022, více
v článku.

16. března proběhlo jednání
Výkonného
výboru
ČSOS,
řešily se TSM, žádosti o státní
docela a hlavně vydání nových
mapových dokůmentů v češtině:
Mapy pro orientační
běh (ISOM 2017-2)
Mapy pro orientační
sprint (ISSprOM 2019-2)
Pokyny pro mapování a
stavbu tratí (sprint)
Směrnice Prostory s
omezeným přístupem
Mapy pro MTBO
(ISMTBOM 2022)
Tisk a definice
barev (IOF)
Směrnice pro tvorbu a
evidenci map ČSOS
více v zápisu VV a sdělení
mapové rady

23.—24. dubna se poběží první
letošní závody Českého poháru
štafet v OB spolu s ČP ve sprintu v
Novém Městě na Moravě, více na
webu.
30. dubna proběhne v Kutné
Hoře MČR ve sprintu v MTBO a
také dva závody Českého poháru
MTBO.

555 555 Kč pro Ukrajinu
ČSOS v prvních dnech válečného
konfliktu na Ukrajině zareagoval
organizací akce Týden orienťáku
pro Ukrajinu, do kterého se
zapojily kluby i jednotlivci. Celkem
bylo na pomoc Ukrajině odesláno
555 555 Kč. Nyní probíhají akce
pomoci ukrajinským orientačním
běžcům, kteří odešli z místa
válečných bojů. Zapojit se můžete i
vy! Více v článku.

16.
března
byly
spuštěny
registrace MTBO pro sezónu
2022 a vydány aktualizované
dokumenty. Registrace probíhá do
15. dubna, více v článku.
16. a 23. března měly premiéru
poslední Metodické středy
ČSOS
před
jarní
pauzou.
Záznamy můžete zhlédnout na
YouTube ČSOS.

World orienteering day 2022
Také v roce 2022 je na
programu World Orienteering
Day, která proběhne 11.—17.
května. Zapojte se se svou akcí a
ukažte nejen široké veřejnosti, jaký
je orienťák skvělý sport. Pořadatelé
mohou získat zdarma propagační
materiály a podporu až 2000,- Kč,
více zde.

21. března bylo na webu MTBO
zveřejněno složení juniorského
a dorosteneckého týmu pro rok
2022.
21.
března
vyšly
další
letošní Metodické listy ČSOS.
Najdete v nich nová orienťácká
pexesa nebo plakát mapových
značek a popisů kontrol.
31. března vešly v platnost nová
pravidla Trail-O, v dokumentu
jsou zvýrazněné provedené změny.

Vychází nové číslo časopisu
Svět běhu
V prvním letošním čísle časopisu
Svět běhu, které vychází na začátku
dubna, najdete rozhovor s Annou
Marií Smutnou o tom, jak se
dostala od juda k medailím z
vrocholných dorosteneckých akcí v
orienťáku. Dále se dozvíte, proč je
dobré navštívit fyzioterapeuta nebo
jak se pozná kvalitní trenér.
Předplatné si můžete zakoupit
zde.

Nejnovější články o OB
Svět běhu:
Proč se nebát orienťácké
mapy?
Tisícovka orientačních
běžců se ztrácela v
terezínské pevnosti

Zpětná vazba pořadatelům v
ORISu
Všechny závody mají nyní možnost
zapnout hodnocení od závodníků
přímo v ORISu, další podrobnosti
o nové funkci najdete zde. Další
novinky včetně rozesílání e-mailů
najdete v článku.

Nový plakát mapových
symbolů
Metodická rada ČSOS vydala nový
plakát mapových symbolů a
popisů kontrol pro ISOM 2017-2.
Doporučujeme ho maximálně
využívat při náborových akcích a
tréninku dětí a mládeže. Brzy bude
také k dostání v O-Bchůdku
Českého orienťáku.

Smutné týdny pro český
orienťák
V
uplynulých
týdnech
náš
orienťácký svět opustili zasloužilí
závodníci
Svatava
Nováková
(SKV), Fratišek Vykysalý (PHK) a
Petr Novotný (PHK). Budeme
vzpomínat!

RUN magazine:
20 důvodů proč zkusit
orienťák
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