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Říjnové události
6. - 10. října hostilo Portugalsko
ME dospělých, juniorů a
mládeže v MTBO. O medailové
české výsledky se postarali:
Sprint: 2. Lucie Nedomlelová
Middle: 2. Lucie
Nedomlelová, 2. Matěj Tuma,
3. Vojtěch Stránský
Long: 1. Adam Černík, 2.
Veronika Kubínová
Štafety: 1. ČR (dospělí), 2. ČR
(dorostenky)

Proběhne v
listopadu
5. - 7. listopadu bude pokračovat
školení trenérů T2, podobně
jako v říjnu zaměřené speciálně na
OB.
6. - 7. listopadu se v Jizerských
horách poběží MČR v horském
OB, více na webu.
7. listopadu proběhnou poslední
oblastní závody roku 2021,
další oficiální závody v OB jsou na
programu až příští rok.
10. listopadu proběhne
letošní jednání VV ČSOS.

další

12. - 14. listopadu je pro mladé
bajkery připravena Podzimní
MTBO akademie zaměřená na
techniku jízdy, přihlášky a další
info v ORISu.
9. - 10. října proběhly MČR a
Veteraniáda štafet a klubů v
OB. V hlavních kategoriích
zvítězily ženy OK 99 Hradec
Králové a muži SK Žabovřesky
Brno. Brněnský klub ovládl i závod
družstev, více na webu a
v reportáži ČT sport.

12. - 14. listopadu proběhne ve
Zderazi
školení začínajících
kartografů, více zde.
14. listopadu je termín pro
přihlášky na trenéra neslyšící
OB reprezentace.
Ideálně
Praha/ Olomouc, 0,3 - 0,5 úvazku,
10-20 tis. Kč/měsíčně, více v
požadavcích.

12. října byla v rámci Nadace
orientačního běhu vyhlášena nová
grantová řízení na rok 2022.
12.
října
byly
zveřejněny prováděcí předpisy
pro závody LOB v sezóně 2022.
13. října proběhlo 9. jednání VV
ČSOS v letošním roce, hlavní body
byly rozpočet ČSOS na rok 2022
nebo příprava diskusního fóra, více
v zápisu.
16. října bylo na programu MČR a
Veteraniáda v nočním OB u
Plzně,
kde
zvítězili
Šárka
Sokolářová a Miloš Nykodým, více
na webu.

16. - 17. listopadu proběhne v
Medlově diskusní fórum ČSOS,
kde budou moci pozvaní účastníci
debatovat o budoucím směřování
ČSOS.
20. a 21. listopadu se v Praze a
Brně konají OCAD semináře,
více v článku.
30. listopadu je poslední termín
pro podání žádostí ve výzvě Můj
Klub 2022.
30. listopadu končí řádná
registrace v sekci LOB pro rok
2022. Do stejného termínu je
nutné zadat také přestupy a
hostování.

O-kniha ČSOS 2021
Již
počtvrté
Český
svaz
orientačních sportů vydá O-knihu,
ročenku ČSOS za rok 2021, a vy si
ji můžete objednat již nyní. Termín
vydání je plánován na 3. prosince
2021 před O-Gala.
18. října vyšly nové Metodické
listy ČSOS. Najdete v nich
například orienťácký slalom nebo
přiřazovací komiks o fair play.

Objednávky probíhají přes e-shop
ČSOS do doprodání zásob za 399,Kč. Více na webu ČSOS.

20. - 24. října strávila šestice
českých
reprezentantů
na
tréninkovém kempu na MS
2022 v Dánsku, více na webu.
22. října se konala Prezidentská
konference IOF. O novinkách na
mezinárodní scéně se dočtete
v článku.
22. - 24. října proběhly v Jablonci
nad Nisou podzimní testy
reprezentace v LOB, více na
reprezentačních webech.
31. října jednalo vedení sekce
OB, byly zveřejněny Prováděcí
předpisy k registracím pro
sezónu 2022, více v zápisu.

Metodický seminář trenérů,
rozhodčích a O-Gala
Rádi bychom Vás pozvali na
metodické semináře trenérů a

Novinky v IS ORIS
Nově nasazená verze informačního
systému
ORIS
umožňuje
automatický předběžný výpočet
rankingových bodů, který se objeví
do hodiny po nahrání výsledků.
Jedním z dalších vylepšení jsou
dynamické odkazy na dokumenty
závodu.

Festival OBZORY
80 přednášek, workshopů a filmů.
Víkend plný zajímavých lidí. Patříš
mezi
ně?
Cestovatelskooutdoorový festival OBZORY
proběhne v Praze 13. - 14.
listopadu. Orienťáckou přednášku
o psychologii připravuje Vendula
Horčičková, Aleš Hejna představí
vznik mapy pro OB a Daniel Wolf a
Jakub Glonek ukážou pohled na
OB z obou stran barikády stavitele tratí i závodníka.

rozhodčích,
které
se
letos
uskuteční v Turnově v termínu 3.–
5. prosince společně s dalšími
akcemi - slavnostním vyhlášením
nejlepších sportovců roku O-Gala,
Shromážděním sekce OB a Valnou
hromadou ČSOS.
Přihlášky: trenéři,
rozhodčí, O-Gala
Další možnost prodloužit licenci
rozhodčích R2 bude až 19. - 20.
února 2022. Nově nebude licenci
prodlužovat pořadatelský seminář
při Jarním poháru.

Rekordní rok 2021
V roce 2021 se opět povedlo
překonat počet registrovaných v
sekci orientačního běhu. K datu 31.
října 2021 bylo registrováno 12 284
závodníků.

Metodické novinky

Nové číslo Svět běhu
Letošní poslední číslo časopisu
Svět běhu vychází právě dnes!
Najdeš v něm speciál pro běžce v
nejlepších letech - jak trénovat,
regenerovat, kompenzovat, jak
běhají jiní, další tipy, rady a mnoho
dalšího. Více na:
eshop.svetbehu.cz.

Na
metodickém
portálu
ČSOS
nově
najdete
sekci Školení
Anketa o metodické práci
ČSOS (metodický portál,
online příprava, materiály
atd.)
Vyhodnocení 1. roku nových
OB postupů: své návrhy na
vylepšení můžete vyplnit v
formuláři
Do nové tréninkové sezóny
s
Tréninkáčem,
elektronickým deníkem na
míru pro všechny orienťáky

Nejnovější články o OB
Svět běhu:
Ohlédnutí za MČR na
klasické trati
Orienťák: Nejlepší
mapové chyby roku 2021
Bezdopadu.com

Orienťácké akce pomoci
lesům
V rámci projektu Čist-O-les
bychom vás rádi poprosili o
informace o akcích na pomoc
lesům, které váš klub v roce 2021
podnikl. Stačí datum, místo,
přibližný počet účastníků, druh
práce, komu jste pomáhali a hlavně
foto z akce. Informace a foto
posílejte
na
e-mail
[email protected]

Organizátoři WOC 2021:
Je v našem zájmu, aby
krásy orientačního běhu
mohly zažít generace po
nás
Národní sportovní agentura
Zlatý a stříbrný
medailista v orientačním
běhu Jakub Chaloupský
Newsletter Českého svazu orientačních sportů listopad 2021. Vychází
měsíčně. Další číslo vyjde 6. prosince.
Kontakt: [email protected]
Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 169 00, Czechia
Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.
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