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Dubnové události

Proběhne v květnu

9. dubna se běželo MČR v
nočním
OB,
které
ovládli
Vendula Horčičková a Tomáš
Křivda.

2. května zveřejnilo vedení sekce
OB seznam závodníků a
výjimky startu na MČR ve
sprintu a sprintových štafet
2022. To a další informace najdete
ve sdělení.

13. dubna jednal Výkonný výbor
ČSOS, jedním z bodů bylo např.
pořádání podzimního O-víkendu v
Chotěboři, více v zápisu.
15. dubna skončily registrace v
sekci MTBO pro rok 2022 - do
závodní sezóny se vydá 797
závodníků.
18.
dubna
vyšly
další
letošní Metodické listy ČSOS.
Najdete v nich nové orienťácké
omalovánky nebo představení
vzdělávací platformy EDIS.
20.
dubna
byla
zveřejněna nominační kritéria
na ME dorostu v OB, které
proběhne
1.—4.
července
v
Maďarsku.
30. dubna proběhlo v Kutné
Hoře MČR ve sprintu v MTBO.
Mistry ČR se stali Kateřina
Nováková a Vojtěch Stránský.
30. dubna byly otevřeny přihlášky
na Akademické MČR v OB,
které hostí 21.—22. června České
Budějovice, více v článku.

9. května končí přihlášky na
prázdninové
Stacionární
tréninkové kempy ve Švédsku.
Příležitost mohou využít TSM,
SCM i kluby, více na webu.
11. května je na programu další
jednání Výkonného výboru
ČSOS.
11.—17. května proběhne další
ročník World orienteering day.
O akcích v ČR se dozvíte na webu
WOD, o některých podrobněji
na webu OBrozvoj.

12. května je termín pro přihlášky
na nominační závody na
Juniorské MS 2022, více v
pozvánce.
14.—15. května budou pražské
Stodůlky hostit MČR ve sprintu
a sprintových štafet. Ze závodu
sprintových štafet bude připraven
přímý přenos na ČT sport, více na
webu.
21.—22. května bude pokračovat
Český pohár v OB v Oldřichově
u Nejdku, více na webu.

Republikový festival žactva
V termínu 3.—5. června proběhne v
Chotěboři nová akce pro mladé
orientační běžce, která si klade za
cíl vytvořit dětem skvělé zážitky a
zprostředkovat
jejich
setkání
napříč republikou. Přihlaste své
žáky i vy! Více na webu festivalu
žactva.

Výběrové řízení –
koordinátor/ka STK
ČSOS vyhlašuje výběrové řízení na
pozici koordinátora/koordinátorky
projektu Stacionární tréninkové
kempy, který naplno běží od
prosince 2019. Náplň práce je
příprava kempů (tratě tréninků,
ubytování, přihlášky, ...). Zájem o
pozici můžete vyjádřit do 9. května,
více informací naleznete na webu.

28.—29. května se pojedou další
závody
Českého
poháru
MTBO u slovenského Šaštína, více
na FB stránce akce.

Vrcholné světové akce v
květnu
18.—22. května ME v MTBO
(Litva)
25.—29. května ME v TrailO (Finsko)
26.—29. května SP v OB
(Švédsko)

Nejnovější články o OB
RUN magazine:

Czech Republic nebo Czechia?

Prevence poranění
kotníku (nejen) pro
orienťáky

Konference věnovaná sportovní
diplomacii proběhla pod taktovkou
Českého olympijského výboru ve
čtvrtek 28. dubna 2022, Snahou
bude, aby od OH 2024 naši
sportovci
vystupovali
pod
označením Česko/Czechia. Více na
webu ČSOS.

Úspěšná sezóna Metodických
střed
Druhá sezóna Metodických střed
ČSOS přinesla od začátku prosince
do konce března celkem 10 dílů s
tématikou pro trenéry, závodníky,
pořadatele i správce klubů. Více
v článku.

Newsletter Českého svazu orientačních sportů květen 2022. Vychází
měsíčně. Další číslo vyjde 6. června.
Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz.
Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 169 00, Czechia
Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.

Powered by EmailOctopus

