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Zářijové události

5. - 10. září hostilo Turecko

Mistrovství světa juniorů. A

české barvy byly vidět! Na klasické

trati získala stříbro Lucie

Semíková, bronz brala štafeta

juniorek (složení Dittrichová,

Semíková, Mulíčková), více na

reprezentačním webu.

6. - 7. září bylo na programu

Akademické MČR. Sprint v

Olomouci vyhráli Adéla Indráková

a Jakub Glonek, krátkou trať v

Hlubočkách Eliška Sieglová a Petr

Horvát, více zde.

 
8. září proběhlo 8. jednání VV

ČSOS v letošním roce, hlavní body

byly organizované akce v dalších

letech a valná hromada ČSOS, více

v zápisu.

 
8. - 14. září proběhl Světový den

orienťáku, celková účast za rok

Zaostřeno na říjen

Od 1. října je otevřeno výběrové

řízení na pořadatele závodů

sekce OB v roce 2023, více

ve  sdělení sekce OB.

 

1. října byl zveřejněn Bulletin 1

MS v MTBO 2023.

 
3. října se ve Zbraslavicích jelo

MČR v MTBO družstev. Titul

získalo Sportcentrum Jičín, více

na webu.

6. - 10. října hostí Portugalsko

ME, ME dospělých, juniorů a

mládeže v MTBO, více na webu.

 
9. - 10. října je na programu MČR

a Veteraniáda štafet a klubů v

OB. Pořadatelé z AOP vybrali terén

v Kobylé nad Vidnavkou, více

na webu.

 
13. října proběhne další

letošní jednání VV ČSOS.
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2021 přesahuje 135 000 účastníků.

 
9. září vyrazil český LOB tým na

10denní soustředění ve

Slovinsku v rámci přípravy na

Zimní světovou univerziádu a

Akademické MS, více na webu.

 
18. září proběhlo MČR

oblastních výběrů žactva, ve

kterém zvítězil tým Ještědské

oblasti, více na webu.

 
18. - 19. září se běželo MČR na

klasické trati v OB, mistry ČR se

stali v hlavních kategoriích Denisa

Kosová a Vojtěch Král více

na webu a v reportáži ČT sport.

 
18. - 19. září se jely dva závody

MČR v MTBO - middle a long.

Zlaté medaile získali Ewa Haltof,

Martin Kanta a Jakub Škoda, více

na webu.

 

20. září vyšly nové Metodické

listy ČSOS. Najdete v nich

například o-smisměrku nebo

článek o pochvalách u dětí.

 
27. září proběhlo jednání

soutěžní komise a také vedení

sekce OB. Jedním z témat byla

budoucnost Žebříčků B, MČR

oblastních výběrů žactva nebo

systém rozhodčích, více v zápisu

SK, zápisu vedení sekce OB a

sdělení.

 
27. září byl zveřejněn Seznam

štafet s právem startu na MČR

štafet v OB 2021, o den později

pak schválené výjimky.

 

28. září se konal v Pardubicích

závěrečný termín pro Srovnávací

testy mládeže, informace jsou na

webu reprezentace.

 
30. září - 2. října probíhalo v Itálii

závěrečné kolo SP v OB. O nejlepší

české výsledky se postarali:

Klasická trať: 9. Tereza

Janošíková, 11. Denisa

Kosová, 13. Tomáš Křivda

16. října se poběží MČR a

Veteraniáda v nočním OB u

Plzně, více na webu.

 
22. - 24. října bude pokračovat

školení trenérů T2, tentokrát

zaměřené speciálně na OB.

 
23. - 24. října proběhne v Ostravě -

Porubě školení trenérů 3. třídy.

Přihlášky končí 10. října, více

v ORISu.

 
31. října je termín pro přihlášení

na listopadové školení

začínajících kartografů,

více zde.

 

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. Cíl je

vydání 3. prosince 2021, bohužel

kvůli velkému nedostatku

materiálů na celosvětovém trhu se

může O-kniha trochu zdržet. 

 

Do 31. října je možnost objednání

za zvýhodněnou cenu 350,- Kč, a to

prostřednictvím e-shopu ČSOS

(shop.orientacnisporty.cz/o-kniha-

2021), později už jen do doprodání

zásob za 399,- Kč. Více na webu

ČSOS.

 

Den za obnovu lesa

Den za obnovu lesa se předloni stal

největší celostátní akcí svého

druhu na podporu obnovy lesa a

krajiny. Zapojte se i letos – 16.

října v 10 hodin na třinácti místech

začne další Den za obnovu lesa!
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Krátká trať: 11. Denisa

Kosová, 13. Tereza

Janošíková, 18. Miloš

Nykodým

Sprintové štafety: 5. ČR

Nejnovější články o OB

 
Svět běhu:

Jak na první orienťácký

závod?

RUN magazine:

MTBO: Šachy na kole

Stříbro pro ČR z

Juniorského MS v

orientačním běhu

Orienťácké MČR na

klasické trati ovládli

Kosová a Král

 
Národní sportovní agentura:

Anežka Hlaváčová -

budoucí hvězda LOB

 

web 

Výzva Můj klub 2022

Národní sportovní agentura na

svých stránkách zveřejnila výzvu

Můj Klub 2022. Výzva je

zaměřena na podporu sportovních

klubů, tělovýchovných a

tělocvičných jednot, které se věnují

sportování dětí a mládeže od 3 do

20 let.

Zahájení příjmu žádostí: 21.

října 2021 od 12:00

Ukončení příjmu žádostí: 30.

října 2021 do 12:00

Newsletter Českého svazu orientačních sportů říjen 2021. Vychází

měsíčně. Další číslo vyjde 1. listopadu. 

Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz. 
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Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.

https://www.svetbehu.cz/jak-na-prvni-orientacky-zavod/
https://run-magazine.cz/hlavni/trenink/sachy-na-kole
https://run-magazine.cz/hlavni/zavody/stribro-pro-cr-z-juniorskeho-ms-v-orientacnim-behu
https://run-magazine.cz/hlavni/zavody/orientacke-mcr-na-klasicke-trati-ovladli-kosova-a-kral
https://agenturasport.cz/anezka-hlavacova-budouci-hvezda-lyzarskeho-orientacniho-behu/
https://www.sazimelesynovegenerace.cz/den-za-obnovu-lesa/
https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/
https://alatus.eomail7.com/unsubscribe?ep=2&l=86e095c1-3057-11ea-be00-06b4694bee2a&lc=8c589483-3057-11ea-be00-06b4694bee2a&p=5f69a418-0edd-11ec-96e5-06b4694bee2a&pt=campaign&pv=4&spa=1633339767&t=1633339856&s=4ee613e260dd5c6e917102a38a14e1eeec930643f7394eeb6a8bcc893c99ab9a


Powered by EmailOctopus

https://alatus.eomail7.com/rewards?lc=8c589483-3057-11ea-be00-06b4694bee2a&p=5f69a418-0edd-11ec-96e5-06b4694bee2a&pt=campaign&t=1633339856&s=d6c3f2d79ef889fccd9d8b31e77482bb82c087e65554d1ddf9b94d20e7a9e450

