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Zářijové události

1. září byl zveřejněn Bulletin 1 k

Mistrovství světa v Trail-o

(WTOC), které se bude konat 1. - 7.

července v Zákupech a okolí, více

zde.

1. září byl vzhledem k posunu

termínu Olympiády dětí a mládeže

2021 zveřejněn aktualizovaný

rozpis závodů v orientačním

běhu na LODM, k nahlédnutí

je zde. 

2. září zveřejnili pořadatelé MS

2021 v OB Bulletin 2, který

Zaostřeno na říjen

2. října měl na ČT sport premiéru

dokument z MČR v OB štafet,

který je ke zhlédnutí zde.

3. října se uskutečnilo v

Kunraticích u České Kamenice M

ČR na krátké trati v OB, zlaté

medaile v hlavních kategoriích

získali Denisa Kosová a Vojtěch

Král, více zde.

4. října proběhlo poslední kolo

Srovnávacích testů mládeže v

Odběr newsletteru ČSOS                                                                                                     Otevřít webový náhled

! Aktuálně !

Od 5. října nebude možné pořádat oficiální závody v orientačních sportech.

Vedení sekce OB reaguje na aktuální Usnesení vlády ČR a v návaznosti na

Usnesení vlády ČR č. 958 ze dne 30. 9. 2020, o přijetí krizového opatření,

ruší následující závody, kde je sekce OB ČSOS pořádajícím orgánem:

10. října Mistrovství ČR v nočním OB (VPM), 

11. října Žebříček A – krátká trať (VPM), 

17. října Mistrovství ČR klubů (SJI), 

18. října Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva (SJI). 

Vedení sekce OB ukládá všem oblastem sekce OB ČSOS, aby zrušily veškeré

závody, kde jsou pořádajícím orgánem, a to v souladu s Usnesením vlády ČR

č. 958 ze dne 30. 9. 2020 o přijetí krizového opatření, tj. v době od 5. 10. do

18. 10. 2020, pokud nejsou v souladu s tímto usnesením vlády, více ve

sdělení.

https://www.wtoc2022.cz/bulletins/
https://odm.olympic.cz/2021/sport/108-orientacni-beh
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10183677624-sportovni-beh-a-chuze/420232401282001-m-cr-stafety/?fbclid=IwAR31DBezu4jbDbjgL4O_3gD-m8f6I9V-XtJ8VwL_iZvJtF2tXKRtbGAqBvo
http://ok-bor.cz/mcr2020/
https://emailoctopus.com/lists/86e095c1-3057-11ea-be00-06b4694bee2a/forms/subscribe
https://alatus.eomail7.com/web-version?lc=8c589483-3057-11ea-be00-06b4694bee2a&p=a211e490-f263-11ea-a3d0-06b4694bee2a&pt=campaign&t=1601911677&s=6f2be124d7ec2710cf5850e29261bb71eb2bfd2a374ee948f9a1ff91cf62527a
https://www.agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/09/IHOABTXK4Y1T.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sdeleni-sekceob17-20.pdf


odhaluje závodní lokality. Poběží

se v Terezíně, Doksech, Smržovce a

Heřmánkách, více zde.

2. září byl zveřejněn kompletní

kalendář sekce OB na rok 2021. 

3. září měla na ČT sport premiéru

reportáž z Akademického M

ČR v Mohelnici, záznam ke

zhlédnutí zde. 

5. září bylo na programu  M ČR

v MTBO na klasické trati, zlaté

medaile získali Martina Tichovská

a Vojtěch Ludvík, více zde.

6. září se uskutečnilo v Hradci

Králové a Pardubicích M ČR v OB

ve sprintu a sprintových

štafetách, mistry ČR se stali

Tereza Janošíková, Jakub Glonek a

štafeta TJ Slovan Luhačovice, více

zde: sprint, sprintové štafety.

10. a 11. září měly na programu ČT

sport premiéru reportáže z M

ČR ve sprintu a sprintových

štafet, záznamy najdete zde:

sprint, sprintové štafety.

14. září zveřejnilo vedení sekce OB

výjimky startu na M ČR na

krátké trati, úpravu kalendáře na

rok 2021 i informace o semináři

trenérů a rozhodčích, více ve

sdělení sekce OB.

15. září byly spuštěny přihlášky

na doprovodné závody k MS

2021 v OB "WOC Tour", které byly

rychle naplněny, další vlna

přihlášek bude spuštěna 12.

listopadu, více zde.

Pardubicích, průběžné výsledky

testování se objevují zde.

4. října zrušila Mapová rada ČSOS

školení začínajících

kartografů, které se mělo konat v

polovině listopadu, více zde.

8. října je na ČT sport plánována

premiéra dokumentu z MČR v

OB na krátké trati, později bude

ke zhlédnutí zde.

21. října by mělo proběhnout ve

Chřibech slavnostní zasedání

Výkonného výboru ČSOS při

příležitosti 70 let od prvního

orientačního závodu v Česku, více

v rozhovoru s Ivanem Matějů.

28. října - 1. listopadu je na

programu Euromeeting,

mezinárodní vrchol roku, který

proběhne v Jizerských horách a na

Kokořínsku, o víkendu je navíc

spojen s žebříčkem A, více zde.

28. října bude v rámci sprintu v

Železném Brodě během

Euromeetingu přímý přenos na

ČT sport, probíhat bude od 11:00

do 13:00.

O-kniha 2020 bude

Již potřetí ČSOS vydá O-knihu,

ročenku ČSOS za rok 2020. Vyjde v

pátek 11. prosince a vy si ji již nyní

můžete objednat. Rozsah O-knihy

bude přes 130 stran a těšit se

můžete na články s poutavou

grafikou, na kvalitním papíru a

knihu s pevnou vazbou, více v

článku.

 

OBJEDNÁVKY ZDE

https://woc2021.cz/cs/2020/09/02/bulletin-2-je-na-svete/
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sdeleni-sekceob14-20.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10103510226-sport-v-regionech/320297370030028-orientacni-beh-mohelnice/
http://mtbo2020.kobdecin.cz/
https://mcr2020.ok99.cz/
http://lpu.cz/mcr20/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10183677624-sportovni-beh-a-chuze/220471291282001-m-cr-ve-sprintu-hradec-kralove/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10183677624-sportovni-beh-a-chuze/220471291282002-m-cr-sprintovych-stafet-pardubice/
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sdeleni-sekceob15-20.pdf
https://tour.woc2021.cz/cs/uvod/
http://reprezentace.orientacnibeh.cz/novinky/cist/1154
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/sdelenimr2002.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10183677624-sportovni-beh-a-chuze/220471291282003-mcr-na-kt/
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/ivan-mateju-a-jiri-subrt-oslavy-70-let-ob-jeste-nejake-budou
https://www.woc2021.cz/za2020
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/o-kniha-2020
http://www.orientacnisporty.cz/o-csos/csos-informuje/o-kniha-2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGUD7yTnxPVDJbHPeXtY1jpEwSG7XKjyWh1EWaQc0hZmU79A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628


18. září zveřejnila Národní

sportovní agentura Výzvu MŮJ

KLUB 2021, která se zaměřuje na

podporu sportovních klubů, Lhůta

pro podání žádostí je od 15. října

do 9. listopadu 2020, více zde.

19. září se utkali nejlepší čeští

orienťáci o tituly na M ČR v OB

na klasické trati, zvítězili Denisa

Kosová a Miloš Nykodým, více

zde.

21. září vyšly Metodické listy

ČSOS. Najdete v nich například

hru Trail-O nebo Živou GPS

budovu.

23. září proběhlo v Praze jednání

Výkonného výboru ČSOS.

Kromě aktualit ze sekcí byly na

pořadu informace o valné

hromadě, rozpočtu a mnohém

dalším, více v zápisu.

24. září byl odvysílán na ČT sport

televizní dokument z M ČR na

klasické trati, ke zhlédnutí je

zde.

26. září se konalo M ČR v OB ve

štafetách, tituly získaly ženy OK

99 Hradec Králové a muži SK

Žabovřesky Brno, více zde.

27. září schválilo vedení sekce OB

výjimky startu na M ČR v OB

klubů, více zde.

28. září proběhl poslední letošní

šampionát v MTBO, M ČR

družstev, nejlepším družstvem

roku se stalo Sportcentrum Jičín,

více zde.

Nejnovější články o OB

Svět běhu:

Analýza Mistrovství ČR

na klasické trati 

Deník.cz:

Můj první o-deník

Spolu s O-knihou 2020 si můžete

objednat i Můj první O-deník,

pracovní sešit pro děti od 6 do 12

let, ve kterém si mohou evidovat

své tréninkové aktivity a spočítat,

kolik kontrol v průběhu roku

najdou. Na každý měsíc je

připraven speciální orienťácký

úkol. Nechybí ani unikátní o-

samolepky jako odměna za řádně

vyplněné listy. Cena O-deníku je 99

Kč. 

 

OBJEDNÁVKY ZDE

STK LOB Harrachov leden

2021

Byl zveřejněn rozpis a spuštěny

přihlášky na všechny 3 termíny

lednových Stacionárních

tréninkových kempů v Harrachově

zaměřených na rozvoj správné

techniky navigace a specifických

dovedností důležitých pro LOB.

Ubytování v Harrachově, LOB

tréninky na tratích v Harrachově a

Jakuszycích. Přihlášky probíhají do

18. října! Byly vydány také detailní

informace pro prosincové lyžařské

kempy na Mísečkách, Božím Daru

https://www.agenturasport.cz/podpora-sportu/
https://klasika2020.zabiny.club/
http://www.orientacnibeh.cz/upload/metodicke_listy//Metodicke%20listy%209_2020.html
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/zapis-vvcsos-2020-4.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10183677624-sportovni-beh-a-chuze/320297371282001-m-cr-na-klasicke-trati/
http://mcr2020.obopava.cz/
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sdeleni-sekceob16-20.pdf
http://mtbo2020.sns.cz/
https://www.svetbehu.cz/analyza-mistrovstvi-cr-na-klasicke-trati-kde-ziskal-milos-nykodym-rozhodujici-naskok-na-soupere/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGUD7yTnxPVDJbHPeXtY1jpEwSG7XKjyWh1EWaQc0hZmU79A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628


Nejlepší český běžec má

jméno Král. Na tréninku

utekl před kobrou

iDnes.cz:

Na MS v orientačním

běhu u Máchova jezera

bude i sprint

a Pradědu. Info o všech těchto

akcích najdete na webu STK.

Orienťák na sportmap.cz

Oblíbený sportovní kalendář

sportmap.cz se již trvale usadil

na stránkách českého internetu.

Pro fanoušky orientačních sportů

nabízí databázi akcí od nejnižších

soutěží až po vrcholové a to pro

celé území ČR. Přidat můžete i

svou klubovou akci. V letošním

roce se autoři zaměří na tvorbu

unikátního obsahu tzv. klubových

stránek. 

Newsletter Českého svazu orientačních sportů říjen 2020. Vychází

měsíčně. Další číslo vyjde 2. listopadu. 

Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz. 

Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 169 00, Czech Republic

Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.

https://www.denik.cz/ostatni_sport/orientacni-beh-kral-2020.html
https://www.idnes.cz/sport/ostatni/orientacni-beh-ms-2021-doksy-program.A200904_569081_sporty_rou
http://www.orientacnisporty.cz/rada-pro-podporu-inovaci/stacionarni-treninkove-kempy?fbclid=IwAR21GZ6hRC8apot2TSRODfb-62j5hyqNqIUvyO9JUaakEapzpnwSiVJjry4
http://sportmap.cz/
https://alatus.eomail7.com/unsubscribe?l=86e095c1-3057-11ea-be00-06b4694bee2a&lc=8c589483-3057-11ea-be00-06b4694bee2a&p=a211e490-f263-11ea-a3d0-06b4694bee2a&pt=campaign&spa=1601911446&t=1601911677&s=dfbaabd4a83fd0bc50b1de0c8e8f16cfbd7989601faab725c531b50d1ae552f8
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