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Dubnové události

V první polovině dubna přibylo na

webu Metodického portálu

ČSOS mnoho mapových tréninků

a také další tipy na soustředění,

více zde.

15. dubna proběhlo formou

videokonference letošní 2.

zasedání Výkonného výboru

ČSOS, zápis naleznete zde.

20. dubna vyšly Metodické listy

ČSOS. Najdete v nich například

Piktogramiádu, českou příručku na

používání UsynligO nebo další díl

atletického žebříku. 

26. dubna proběhlo zasedání

Vedení sekce OB, kromě

aktuálních věcí byla hlavně

projednávána příprava sezóny

2020, více v zápisu a sdělení

sekce OB.

Rozhodnutí Vedení sekce OB:

Pokud bude možné v září a v říjnu

uspořádat sportovní akci v OB s

minimálním počtem 500

účastníků, budou připraveny na

celostátní úrovni tyto závody:

6. září - Mistrovství ČR

(sprint a sprintové štafety)

19. září - Mistrovství ČR

(klasická trať)

Aktuálně

Aktuální informace ohledně

sportování v ČR

Dle usnesení vlády z 23. dubna č.

452 a č. 453 platí nejen pro

sportovce ČSOS následující: 

na venkovních sportovištích

se nemusí nosit ochranné

prostředky dýchacích cest

je možné sportovat ve

skupinách nejvýše 10

sportovců

používání šaten, sprch a

umýváren ve vnitřních

prostorách je omezeno

pro vnitřní sportoviště a

profesionální sportovce platí

speciální pravidla

Od 11. května by měly být povoleny

organizované tréninky sportovců

na venkovním i ve vnitřním

sportovišti s účastí max. 100 osob.

Při splněný nutných podmínek je

povoleno i pořádání sportovních

akcí.

Novinky ohledně pořádaných

mezinárodních závodů v roce

2020

OB:

MS (Dánsko): přesun na

termín mezi 9. a 18. říjnem
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26. září - Mistrovství ČR

(štafety)

3. října - Mistrovství ČR

(krátká trať)

17. října - Mistrovství ČR

(noční OB)

18. října - Žebříček A (krátká

trať)

31. října a 1. listopadu -

Žebříček A (krátká + klasická

trať)

Předseda sekce OB Petr Klimpl v

rozhovoru odpověděl na aktuální

otázky týkající se závodní sezóny

2020.

Pavel Štáfek v článku na webu

sekce MTBO přibližuje situaci

ohledně připravovaných závodů a

možnostech samoobslužných

individuálních tréninků, více zde.

Změny v doručení knihy 70 let

OB

Vzhledem k situaci, která nastala,

nebude v dohledné době možné

zajistit osobní odběr knihy 70 let

OB jinde než v Praze na

sekretariátu ČSOS na Strahově,

případně v nakladatelství Žaket

(obojí po dohodě). Další místo, kde

si knihu budete moct po dohodě

vyzvednout, je v Brně u Aleše

Bednaříka (AZ Tower).

Předpokládaná distribuce na

nějakém velkém závodu je bohužel

v nedohlednu, pravděpodobně to

nebude dříve než v září. Pokud

chcete za těchto okolností zaslat

knihu poštou, doplaťte si pod

stejným variabilním symbolem 100

Kč na stejný účet jako předchozí

platba za knihu. Zasílání knihy

bude řešeno pouze jednorázově v

týdnu 11. – 15. května.

2020

MS juniorů (Turecko):

přesun pravděpodobně na

říjen 2020

ME dorostu (Maďarsko):

přesun na 23. - 25. října

2020

Euromeeting (Česko): přesun

na termín 29. října - 1.

listopadu 2020

MTBO:

MS dospělých a juniorů, ME

dorostu (nově v

Portugalsku): přesun na 2. -

8. října 2020

Doporučení pro kluby a

sportovce ČSOS

ČSOS dle doporučení disciplinární

rady apeluje na sportovce a

subjekty ČSOS, aby formulovali své

názory a vyjádření tak, aby nebyly

podnětem pro zahájení

disciplinárního řízení ve smyslu

bodu 5.4. d) Disciplinárního

řádu. ČSOS dále zdůrazňuje

povinnost organizátorů akcí

(závody, tréninky, ...) k plnění

povinností vyplývající ze Zákona o

lesích a povinností vyplývajících se

souhlasu majitele lesa (viz např.

Smlouva mezi ČSOS a Lesy ČR).

Více v disciplinárním závěru.
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Mistrovství světa 2021 hledá

dobrovolníky:

Chci se stát dobrovolníkem MS 2021

https://woc2021.cz/cs/pro-verejnost/dobrovolnici/chci-byt-dobrovolnikem/
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