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Lednové události

Proběhne v únoru

Na začátku ledna byly zveřejněny
výsledky Ankety O nejlepšího
lyžařského orientačního běžce
roku. Vítězkou se stala Lenka
Mechlová, druhý skončil Jakub
Škoda a třetí Petra Hančová,
kompletní výsledky jsou k přečtení
v článku.

Celý
únor
stráví
výběr
reprezentace
v
OB
na
tréninkovém kempu v Keni,
kde bude na programu především
objemová příprava ve vysoké
nadmořské výšce.

7. ledna byl publikován článek o
mistrovstvích ČR v OB v roce
2021. Kdy se 8 šampionátů poběží
a jaké terény závodníci navštíví?
8. ledna proběhlo letošní první
zasedání výkonného výboru
ČSOS. Mezi hlavní témata patřilo
učení termínu a způsobu konání
valné
hromady,
která
byla
prozatím odložena na neurčito,
více v zápisu.
10. ledna proběhlo jednání
soutěžní komise a vedení
sekce OB. Byl vydán Manuál
pro
konání
závodů
v
orientačním běhu v době
světové pandemie Covid-19 a
také byly schváleny sportovně
technické dokumenty pro rok
2021, více v zápisech (soutěžní
komise, vedení sekce OB) a
sděleních (sdělení 1 a sdělení 2).

První únorový víkend se měly jet
dva závody v LOB v Rejvíze
(MČR na klasice a ČP na krátké
trati). Ty byly nakonec přeloženy
na termín 6. - 7. března, více v
ORISu.
3., 10. a 17. února ve 20:00
proběhnou
další
Metodické
středy ČSOS více na Youtube
ČSOS, program:
3. února - Novinky v
OCADu pro trenéry i
stavitele (Jan Picek)
10. února - Proč je důležité
mluvit o antidopingu i v
OB (Jan Exner, Veronika
Zouharová)
17. února - Tréninkový rok
- 5. cyklus (Pavel Košárek)
24. února - Význam
skandinávských klubů
pro rozvoj mapové
techniky (Jan Procházka)

Soutěžní řád soutěží
sekce OB
Klasifikační řád sekce OB
Prováděcí předpisy k
soutěžím sekce OB
Pravidla OB (doplněna
přechodná opatření týkající
se Covid-19)
10. ledna vyhodnotila Nadace
orientačního
běhu
výběrové
řízení
na
provozování
sportovních center dětí v
orientačním běhu na rok 2021,
výsledky jsou k dispozici zde.
12.
ledna
byly
zveřejněny
výsledky výzkumu Národní
sportovní agentury. Mezi 105
sporty se ČSOS umístil na 52.
místě v atraktivitě divácké a 28.
místě z hlediska atraktivity pro
aktivní sportování. Výsledky budou
sloužit i pro přidělování finančních
prostředků.
14. ledna bylo vyhodnoceno také
výběrové
řízení
na
provozování
sportovních
center mládeže, výsledky jsou k
dispozici zde.
18. ledna vyšly letošní první
Metodické listy ČSOS. Najdete v
nich například informace o nové
hře "Člověče, proběhni se" či další
zajímavé odkazy.
20.
ledna
byla
zveřejněna
podrobná nominační kritéria
reprezentace dospělých v OB
pro sezónu 2021. Kdo má šanci se
nominovat na ME, MS či Světové
poháry?
26. ledna byl vydán Zpravodaj
ČSOS, najdete v něm většinu
důležitých informací pro rok 2021
(rozpočet, pojištění, plánované
akce atd).
30.
ledna
byl
zveřejněn
aktualizovaný
bulletin
pro
Euromeeting, který je plánován

5. - 7. února pokračuje druhou
částí obecná část školení trenérů
T2, aktuální informace jsou k
dispozici v ORISu.
10. - 18. února by se měla odehrát
Akademie v OB v Krasnici. Zda
se uskuteční se rozhodne do 5.
února,
více
na
webu
reprezentace.
15. února je termín pro podání
žádostí o finance z Fondu na
podporu
tvorby
map
v
oblastech, alokováno je 200 000,Kč. Více o podmínkách podání
žádosti naleznete v dokumentu.
20. - 21. února proběhne školení
rozhodčích
2.
třídy
(pravděpodobně online). Přihlášky
končí 7. února, více v ORISu.
20. - 21. února by se měly konat
dva závody v LOB v Abertamech.
V sobotu je na programu MČR na
krátké trati, v neděli ČP na krátké
trati.
28.
února
končí
termín
registrace sportovců do sekce
OB na sezónu 2021, více informací
v
článku
a
prováděcích
předpisech k registracím.

Novinky ze světových závodů
ME
juniorů
a
dorostu (Maďarsko), které
se mělo konat v dubnu je
zrušeno, více na webu IOF.
Veteránské MS v MTBO
ve Slovinsku bylo zrušeno,
nově by se mělo konat
společně s říjnovým SP v
Portugalsku, více na webu
IOF.

Juniorské MS 2024
Výkonný výbor ČSOS schválil
podání přihlášky na pořádání MS
juniorů v orientačním běhu v roce

na 12. - 14. března. Program bude
následující:
12. března Sprint (Železný
Brod)
13. března Krátká trať
(Ždírec)
14. března Klasika (Ždírec)

2024 v České republice, centrem
šampionátu by měl být Jáchymov.
Přihláška byla odeslána IOF. O
případném přidělení by se mělo
rozhodnout do konce 1. pololetí
letošního roku, více v článku na
webu sekce OB.

Metodické novinky

30. - 31. ledna proběhly po udělení
výjimky
od
Ministerstva
zdravotnictví
a
NSA
první
oficiální závody v LOB v
Rýmařově. Sobotní MČR ve
sprintu ovládli Petra Hančová a
Petr Horvát, nedělní ČP vyhráli
Petra Hančová a Vojtěch Matuš.
Kompletní výsledky najdete v
ORISu:
sprint
zkrácená trať

Metodická pomůcka pro
táborové vedoucí a sportovní
trenéry mládeže
Do Zákoníku práce byl s platností
od 1. ledna 2021 dodán odstavec
týkající
pracovního
volna
s
náhradou mzdy pro dobrovolné
táborové vedoucí / praktikanty /
trenéry dětí a mládeže pro činnost

Tréninkáč
V druhé polovině ledna byl do
provozu uveden elektronický
tréninkový deník pro OB, tzv.
Tréninkáč, který je k dispozici
všem sportovcům ČSOS. Více o
Tréninkáči k přečtení v článku.

Metodické středy pokračovaly
v lednu
Tři Metodické středy ČSOS
proběhly online během ledna.
Přednášelo se o informačním
systému ORIS, tréninku ve 4.
tréninkovém cyklu a o orienťáckém
tréninku nejen v tělocvičně.
Záznamy
z
jednotlivých
Metodických střed jsou k dispozici
na Youtube ČSOS.

Olympiáda dětí a mládeže se o
rok posouvá
Letní Olympiáda dětí a mládeže se
měla uskutečnit tento rok na
přelomu června a července v
Olomouckém kraji, kam by přijelo
přes 4000 sportovců, nakonec se

na letních táborech či sportovních
soustředěních.
Karel
Haas
připravil metodickou pomůcku,
jak postupovat, více zde.

však její konání odkládá na
červen 2022. Stejně tak i zimní
verze ODM se uskuteční až lednu
2023. Co nás však může těšit je to,
že na programu opět nebude
chybět orientační běh.

Nejnovější články o OB
Svět běhu:
Orienťáci se starají o lesy
– sází stromky i uklízí
odpad
RUN magazine:
Nejnovější trendy
v orienťáku
Deník. cz
Vendula Horčičková se
chystá na mistrovství
světa v Doksech
Orientační běžci mají
šanci, mistrovství světa
pořadatelé připravují

Poslední knihy 70 let OB
Na sekretariátu ČSOS je možno
objednat poslední kusy knihy 70 let
orienťáku, která na více než 520
stranách mapuje orienťák v Česku.
Pro
objednání
pište
na
csos@orientacnisporty.cz.
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