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Prosincové události

Proběhne v lednu

8.
prosince
byli
zveřejněni
nejlepší jezdci MTBO pro rok
2021:

1.
ledna
byly
spuštěny
registrace,
přestupy
a
hostování v sekci OB pro rok
2022. Provést se musí nejpozději
do 28. února, více o povinnostech
klubů na začátku roku najdete v
článku
a
prováděcích
předpisech k registracím.

Dospělí: 1. Kryštof Bogar, 2.
Veronika Kubínová, 3.
Martina Tichovská
Junioři: 1. Lucie
Nedomlelová, 2. Matěj Tuma,
3. Richard Wohanka
Dorost: 1. Adam Černík
8. prosince proběhlo letošní
poslední jednání VV ČSOS, na
programu
bylo
projednávání
dotačních programů NSA nebo
televizních přenosů v dalších
letech, více v zápisu.
8. a 15. prosince byly odvysílány
živé Metodické středy ČSOS.
Záznamy přednášek o psychologii a
tréninku ve Švédsku můžete
zhlédnout zpětně na YouTube
ČSOS.

5. ledna končí přihlášky na STK
LOB v Harrachově, který
proběhne ve třech turnusech 29.
ledna - 13. února, více na webu.
5. a 19. ledna budou pokračovat
Metodické středy ČSOS. Živá
vysílání od 20:00 můžete sledovat
na YouTube ČSOS:
Dvě strany barikády stavitel tratí vs. závodník
(MS 2021 - sprint)
Mapy a mapování pro MS
2021

11. - 12. prosince proběhly první
letošní závody v LOB v
Německu u Železné Rudy. Dvě
vítězství v ČP si zapisují Petra Fiala
a Petr Horvát, více v ORISu.
13.
prosince
byla
schválena nominační kritéria
na MS juniorů a ME dorostu v
LOB, které se uskuteční v březnu
ve Finsku.

9. ledna proběhne online seminář
k
prodloužení
kvalifikací
rozhodčích OB R2 a R3, více
na webu.

16. prosince byl zveřejněn článek
o novinkách v ORISu v druhé
polovině roku 2021.

12. ledna je na programu letošní
první
jednání
Výkonného
výboru ČSOS.

17. prosince informoval ČSOS o
aktualizovaném
seznamu
zakázaných
látek
Světové
antidopingové agentury s platností
od 1. ledna 2022.

15. - 16. ledna se uskuteční první
závody v LOB roku 2022. Na
Rejvízu se pojede MČR na klasice a
ČP na krátké trati, přihlášky
v ORISu.

19. prosince proběhlo jednání
vedení sekce OB, hlavními body
programu
bylo
schválení
soutěžních dokumentů pro rok
2022, problematika mládeže a
vstupu do CHKO, více v zápisu.

21. - 27. ledna proběhne v
bulharském
Chepelare
Mistrovství Evropy v LOB,
zároveň se pojede také MS
veteránů.

22.
prosince
byla
schválena nominační kritéria
dospělé
reprezentace
v
LOB pro účast na ME a MS 2022.

 2. ledna bude v Ústí nad Labem
2
připraven pro zájemce seminář o
práci s programem Open
Orienteering Mapper, přihlášky
v ORISu.
23. ledna proběhne v Hradci
Králové prezenční část školení
rozhodčích R3 v OB, přihlášky v
ORISu.

Trať MS v Česku nejlepší tratí
roku!
V hlasování WorldOfO o nejlepší
orientační tratě roku 2021 zvítězila
klasika na MS, kterou postavil Petr
Karvánek. Do TOP 5 se dostaly

Jana Bruková a Petr Kozák v
Síni slávy
V prosinci byli do Síně slávy
českého orienťáku uvedeni Jana
Bruková
a
Petr
Kozák.
Nezapomenutelně se tito bývalí
reprezentanti zapsali do našich
srdcí výkony na MS 1991 v
Mariánských Lázních. Tam získali
oba zlato na krátké trati!

ještě tratě sprintu a krátké trati z
MS, více na webu.

Nejnovější články o OB
Svět běhu:
Sezóna 2021:
orientačnímu běhu
kralují ženy
Velký úspěch! Nejlepší
světová trať roku 2021 je
z Česka
RUN magazine:
Co v zimě s orienťákem?
Tělocvičny!
Orientační běžci vysadili
přes 17 tisíc stromů

Rada pro rozvoj orientačních
sportů - zapojte se také!
V
rámci
nově
zvoleného
Výkonného výboru ČSOS v květnu
letošního roku vznikla, kromě
jiných,
Rada
pro
rozvoj
orientačních sportů. Třeba vás
plánované
aktivity
zaujmou,
najdete v nich smysl a v sobě zájem
na nich také participovat. Pojďte se
s námi zapojit do rozvoje českého
orienťáku, více v článku.

Český rozhlas:
Jihlavská sportovkyně
sní o evropském
šampionátu ve Finsku

Newsletter Českého svazu orientačních sportů leden 2022. Vychází
měsíčně. Další číslo vyjde 7. února.
Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz.
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Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.
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