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Listopadové události

8. listopadu jednalo Vedení sekce OB.
Hlavními body bylo hodnocení sezóny
a příprava Shromáždení sekce, více
v zápisu.

9. listopadu proběhlo další
jednání Výkonného výboru ČSOS,
 více v zápisu.

10. listopadu vznikla facebooková
skupina pro rozhodčí, stavitele a
pořadatele OB.

14. listopadu bylo zveřejněno složení
reprezentace OB pro rok 2023.

16. listopadu se konalo Shromáždení
sekce MTBO, předsedou sekce byl
znovuzvolen Zbyněk Pospíšek, více v
zápisu.

21. listopadu vyšly další
letošní Metodické listy ČSOS.
Najdete v nich např. info o pracovních
listech PRO-CVIČ a nové verzi hry
Dohledávka.

23. listopadu proběhlo  jednání
Soutěžní komise sekce OB, mimo jiné
byly doporučeno přidělení závodů pro
rok 2024, více v zápisu.

25. listopadu se v Chotěboři konalo
vyhlášení nejlepších o-sportovců,

Zaostřeno na prosinec

1. prosince byly spuštěny přihlášky
na Czech O-Tour 2023 za
zvýhodněnou cenu. 

1. prosince byl zveřejněn výběr
závodníků pro TSM pro rok 2023 na
základě srovnávacích testů mládeže.

7. prosince bude zahájena sezóna
online Metodický střed ČSOS,
živých streamů pro trenéry i
závodníky, vždy od 20:00 na YouTube
kanálu ČSOS.

11.—18. prosince se konají Lyžařské
akademie na Horních Mísečkách,
Božím Daru a Paprsku, více na webu
STK. 

14. prosince proběhne online další
jednání Výkonného výboru ČSOS.

Sezóna LOB 2023
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kdo se jimi stal?

OB: Tereza Janošíková
LOB: Petra Fiala
MTBO:Kryštof Bogar
Trail-O: Jana Kosťová a Ondřej
Macek

25. listopadu vyšla O-kniha 2022,
200stránková ročenka českého
orienťáku. Další orienťácké publikace,
hry a pomůcky jsou na e-shopu.

26.—27. listopadu se v rámci O-
víkendu konala řada akcí, mimo jiné
seminář trenérů a rozhodčích,
shromáždění sekce OB a Valná
hromada ČSOS.

Usnesení Shromáždění sekce
OB
Usnesení valné hromady
ČSOS
Prezentace seminář trenérů a
rozhodčích

26.—27. listopadu jednalo vedení
sekce OB. Byly schváleny výsledky 1.
kola VŘ pro rok 2024 a vypsáno 2.
kolo na zbývající závody, více v
zápisu a sdělení.

Nejnovější články o OB

Svět běhu:

Janošíková. Křivda.
Horčičková. V pátek byli
oceňováni nejlepší orientační
běžci sezóny

V lednu začne sezóna lyžařského
orienťáku, do které se registrovalo
přes 670 závodníků (více než loni).
Kdy se pojedou závody?

14.—15. ledna (STH)
21.—22. ledna (Rakousko)
18.—19. února (TJN)
25.—26. února (LTP)

Fórum ČSOS
IT rada ČSOS zřídila diskusní fórum,
které je přímo určeno jednak k zasílání
podnětů od široké o-veřejnosti směrem
k našemu svazu, ale také jako
platforma, na které mohou diskutovat
trenéři, pořadatelé, rozhodčí, ale i
krajské svazy nebo oblasti.

Czech O-Tour 2023
Seriál závodů Czech O-Tour bude
pokračovat i v roce 2023. Celkem 8
závodů - 2 v dubnu na Plzeňsku, 4
spolu se Světovým pohárem na
Kokořínsku a 2 na Šumavě! Přihlášky
jsou spuštěny od 1. prosince!

Přihlášky Czech O-Tour 2023
Článek o udržitelnosti

Newsletter Českého svazu orientačních sportů prosinec 2022. Vychází měsíčně.
Další číslo vyjde 2. ledna. 
Kontakt: [email protected] 

Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 169 00, Czechia
Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.
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