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Říjnové události
5. října byl zveřejněn článek s
výběrovým řízením Nadace
OB pro sportovní centra dětí a
mládeže.
8.—9. října se běželo MČR štafet
a klubů v OB, v hlavních
kategoriích vyhráli oba závody
běžci OK 99 Hradec Králové
(reportáž ČT sport).

Zaostřeno na
listopad
3. listopadu byly zveřejněny
neoficiální
výsledky
Srovnávacích testů mládeže
2022.
4.—6.
listopadu
proběhly
odložené
lesní
disciplíny
Juniorského MS v Portugalsku,
jak se umístili nejlepší naši?
krátká trať: 5. Jakub
Chaloupský
štafety: 5. ČR (juniorky), 9.
ČR (junioři)
klasická trať: 4. Jakub
Chaloupský, 9. Jan Strýček,
10. Daniel Bolehovský

12.
října
proběhlo
další
jednání Výkonného výboru
ČSOS, stěžejním bodem bylo
projednání rozpočtu 2023, více
v zápisu.
14.—16. října se v Kladně
uskutečnila MTBO akademie
pro mládež zaměřená na výuku
techniky jízdy na kole.
16. října byly zveřejněny soutěžní
dokumenty sekce LOB pro rok
2023, více na webu.
17.
října
vyšly
další
letošní Metodické listy ČSOS.
Najdete v nich např. novinky na
metodickém portálu nebo tipy na
výuku vrstevnic.
21. října jednalo Vedení sekce
OB.
Hlavními
body
byla
příprava Shromáždění sekce
OB,
vydání
seznamu
rozhodčích R1 nebo změna
termínovky. Kompletní info je v
zápisu.

4.—6. listopadu se ve Zderazi
konalo školení začínajících
kartografů, více v ORISu.
5. listopadu jednala Mapová
rada ČSOS, v zápisu najdete
zajímavosti nejen z jednotlivých
krajů.
8. listopadu bude jednat Vedení
sekce OB.
9. listopadu proběhne další
jednání Výkonného výboru
ČSOS.
11. listopadu je na programu první
ze série školení trenérů a
rozhodčích, a sice T3 v
Mariánských Lázních.

22. října měl v rámci ČT Déčko
premiéru
pořad
Lvíčata
s
reportáží z MČR oblastních výběrů
žactva (orienťák od času 15:00).

13. listopadu zakončí oficiální
sezónu OB závody na Teplicku v
Krušných horách.

Předposlední
říjnový
víkend
proběhly testy reprezentace v
LOB, více v článku.

16.
listopadu
proběhne
Shromáždění sekce MTBO, na
kterém proběhne také volba vedení
na další 4 roky, více na webu.

29.—30.
října
proběhly
závody
Czech
O-Tour
na
Kokořínsku, seriál celkově ovládli
Karolína Kettner a Daniel Vandas,
během roku 2023 bude na
programu pokračování (mj. během
srpnového Světového poháru).

25.—27. listopadu se koná Ovíkend,
akce
pro
všechny
orienťáky, co je na programu?
Nezapomeňte se přihlásit!
Seminář trenérů a rozhodčích
Vyhlášení nejlepších
sportovců
Shromáždění sekce OB
Valná hromada ČSOS
Závod ve sprintu
Ples O-Gala

Nejnovější články o OB
Svět běhu:
Fenomén orienťáckých
map: k čemu jsou dobré?
RUN magazine:

30. listopadu končí řádná
registraci v sekci LOB, více
na webu.
Do 30. listopadu probíhá příjem
žádostí o dotace Můj klub
2023, do 16. prosince pak Můj
klub 2023 — Pohyb a zdraví
(sportování jen 1x týdně)

Orienťák pro vytrvalce:
rogaining i horský OB
Českolipský deník:
Czech O-Tour v
orientačním běhu bude i
v České Lípě
Liberecká drbna
Orientační běžci v
pískovcových skalních
městech — neztratili se!

Motivace k získávání
sponzorských darů, grantů,
dotací ve prospěch ČSOS
Výkonný výbor ČSOS schválil
návrh podmínek k podpoře
motivace závodníků ČSOS k
získávání
sponzorských
darů,
grantů, dotací ve prospěch ČSOS.
Cílem
návrhu
je
zvýšení
udržitelnosti rozpočtu a lepšího
financování orientačních sportů,
více v článku.
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