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Listopadové

události

4. listopadu byly zveřejněny

změny v IS ORIS, které byly

schváleny a probíhá jejich

zapracování.

7. listopadu skončila sezóna OB

2021, ve které jsme dosáhli

navzdory rušení závodů přes 90

tisíc individuálních startů. 

8. listopadu bylo zveřejněno

složení týmu juniorské

reprezentace v OB pro rok

2022. Více informací včetně plánu

akcí je na webu. 

10. listopadu proběhlo 10.

jednání VV ČSOS roku 2021, na

programu bylo projednávání

rozpočtu ČSOS nebo hodnocení

reprezentací, více v zápisu.

12. - 14. listopadu byla připravena

Podzimní MTBO akademie

zaměřená na techniku jízdy, více v

článku.

12. - 14. listopadu proběhlo ve

Zderazi školení začínajících

kartografů, více zde.

13. listopadu jednala Mapová

rada ČSOS. Informace o mapách

v rámci ČSOS, mapovém portálu a

připravovaných novinkách se

dočtete v zápisu.

15. listopadu vyšly nové

Metodické listy ČSOS. Najdete v

nich například orienťácké verše

nebo online kreslení postupů

Running Wild. 

16. - 26. listopadu proběhlo v

Livignu lyžařské soustředění

reprezentace v LOB, více na

webu.

17. listopadu proběhlo na Medlově

diskuzní fórum o směřování

ČSOS a po něm také

mimořádné zasedání VV ČSOS,

kde byl schválen návrh rozpočtu

ČSOS na rok 2022, více v zápisu.

18. - 21. listopadu měla juniorská

reprezentace v OB v Novém Městě

n. M. úvodní soustředění, více

v článku.

27. listopadu proběhlo online

Shromáždění sekce MTBO,

Zaostřeno na

prosinec

2. - 5. prosince byl na programu

úvodní sraz reprezentace v

OB.

3.  prosince byla vydána O-kniha

2021, přes 200 stran poutavého

čtení o závodech včetně analýz z

MS 2021. Ideální dárek pod

vánoční stromeček orienťáků.

3. a 5. prosince proběhl online

letošní Metodický seminář

rozhodčích, více v ORISu.

3. - 5. prosince se konal také

Metodický seminář

trenérů, více v ORISu.

3. a 12. prosince je termín pro

podání žádostí o granty SCD,

resp. SCM pro rok 2022,

více zde.

4.  prosince měla premiéru v rámci

pořadu Lvíčata na ČT :D

reportáž o MČR oblastních výběrů

žactva.

4. prosinec patřil významným

o'akcím. Ples O-Gala v Turnově byl

sice zrušen, ale byli vyhlášeni

nejlepší sportovci sekce OB

pro rok 2021:

Dospělí: 1. Denisa Kosová, 2.

Tereza Janošíková, 3. Jana

Stehlíková

Junioři: 1. Lucie Semíková, 2.

Markéta Mulíčková, 3.

Michaela Dittrichová

Dorost: 1. Daniel Bolehovský

záznam na YouTube

4. prosince se sešlo Shromáždění

sekce OB a následně Valná

hromada ČSOS.

6. prosince vyšly poslední letošní

Metodické listy ČSOS. Kromě

jiného je jejich součástí také soutěž

o hru Dohledávka.  

8. prosince proběhne další

letošní jednání VV ČSOS.

11. - 12. prosince proběhnou první

letošní závody v LOB v

Německu u Železné Rudy, více

v ORISu.

11. - 21. prosince se měly konat ve

Švýcarsku Zimní světové

univerzitní hry, nakonec byly

zrušeny.
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mezi hlavní body patřila příprava

sezóny a zavedení rankingu MTBO,

více v zápisu.

28. listopadu proběhlo jednání

soutěžní komise a vedení

sekce OB. Bylo vypsáno 2. kolo

výběrového řízení na závody 2023

v OB, MČR oblastních výběrů

žactva se v roce 2022 bude konat

společně s MČR klubů, více

v zápisu a sdělení.

30. listopadu byl zveřejněn

seznam závodníků TSM pro

rok 2022, více na webu.

30. listopadu skončila řádná

registrace v sekci LOB pro rok

2022, v tomto termínu bylo

registrováno 590 závodníků.

Ranking 2021 ovládli

Kosová a Křivda

Letošní rankingový žebříček v

orientačním běhu již zná konečné

pořadí:

Ženy: 1. Denisa Kosová, 2.

Adéla Finstrlová, 3. Tereza

Čechová

Muži: 1. Tomáš Křivda, 2.

Miloš Nykodým, 3. Vojtěch

Sýkora

Rady ČSOS zveřejňují zápisy

Chtěli byste být lépe informováni o

tom, co se řeší v jednotlivých

radách ČSOS a jaká jsou aktuální

témata? Nově najdete zápisy na

webu na stránkách jednotlivých

rad.

Předplatné časopisu Svět

běhu

Předplať si časopis Svět běhu na

rok 2022 nebo udělej radost svým

blízkým. Od roku 2022 dojde k

rozšíření témat k orientačnímu

běhu, takže zde v každém čísle

najdeš zajímavé tipy, reportáže a

rozhovory. Kromě toho na tebe

čekají tipy na výživu, jak si udržet

běžecké zdraví, tréninkové tipy

nebo náměty na běžecké trasy.

Nejnovější články o OB

RUN magazine:

HRA: Jak se běhají

orienťáky

19. prosince bude jednat vedení

sekce OB. 

Embarga na

mapovém portálu ČSOS

Na mapovém portálu ČSOS najdete

aktuální embargované prostory

pro hlavní závody ČSOS v

následujících letech, zobrazeny

jsou červenou barvou.

Kniha o MS 1966 - 2021

V roce 2021 slaví IOF 60 let a

uběhlo též 55 let od prvního

mistrovství světa v orientačním

běhu. Při této příležitosti je

plánována kniha, která by

mapovala všechna MS v letech

1966 – 2021 pohledem těch

nejlepších s bohatým grafickým

doprovodem, mapami a výsledky.

Ukázku zpracování si můžete

prohlédnout zde. Kniha bude

zpracována v angličtině,

předpokládaný rozsah cca 450

stran, orientační cena je 79 EUR.

Máte o knihu zájem nebo

byste ji radši měli v češtině?

Vyplňte formulář!

METODIKA

Dohledávka - nová o'hra

Karetní hra Dohledávka je další z

postřehových her založených na

principech hry Dobble. Buďte

první, kdo dohledá objekt kontroly

a správně ho pojmenuje! Ideální

dárek pod stromeček, více na e-

shopu ČSOS.

Metodické středy opět na

scéně

V zimních měsících se opět můžete

těšit na metodické středy, které se

budou vysílat online na YouTube

kanálu ČSOS. Začínáme 8.

prosince!

Newsletter Českého svazu orientačních sportů prosince 2021. Vychází

měsíčně. Další číslo vyjde 3. ledna. 

Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz. 
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