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Lednové události

Zaostřeno na únor

12. ledna proběhlo letošní první
jednání Výkonného výboru
ČSOS, program byl velice pestrý —
více v zápisu.

1. února byly spuštěny přihlášky
na Czech O-Tour, seriál závodů,
který se vrací do lokalit domácího
MS v OB 2021.

12. ledna byly vydány sportovně
technické
dokumenty
pro
sezónu orientačního běhu, důležité
změny
jsou
sepsány
ve sdělení sekce OB.

2.
února
byla
odvysílána
Metodická středa o Roznosu
kontrol.
Záznam
najdete
na YouTube ČSOS.

Pravidla OB
Soutěžní řád sekce OB
Klasifikační řád sekce OB
Prováděcí předpisy k
soutěžím sekce OB pro
rok 2022
Směrnice: Prostory s
omezeným přístupem
V první polovině ledna byly na
webu
OB
nadace
zveřejněny
výsledky
výběrového řízení na provoz
SCD a SCM.
17.
ledna
vyšly
první
letošní Metodické listy ČSOS.
Najdete
v
nich
info
o
připravovaných workshopech nebo
o-malovánku pro malé orienťáky.
19.
ledna
byla
odvysílána
Metodická středa o Mapách
pro MS 2021. Záznam najdete
na YouTube ČSOS.
21.–27.
ledna
proběhlo
v
Bulharsku Mistrovství Evropy v
LOB, jak dopadli nejlepší Češi v
jednotlivých závodech? Nejlepším
výsledkem se zapsal 13. Petr
Horvát ve sprintu a štafeta mužů 5.
místem (Škoda-Nagy-Horvát).

4.–5. února proběhl HLES,
seminář pořadatelů mezinárodních
závodů, podruhé již v online
podobě, kterého se zúčastnili i
pořadatelé českého MS v OB 2021.
4.–20. února probíhá v Brně
Olympijský festival, po celou
dobu je připraven i orienťácký
program (10 tratí v bludišti a
fotoOB), více v článku.

5.–6. února se konalo MČR na
klasické trati a ČP v LOB na
Rejvízu. Mistry ČR se stali Petra
Fiala (D21) a Petr Horvát (H21),
více zde.
9. února je na programu online
jednání Výkonného výboru
ČSOS.
12. února proběhne v Praze
Workshop Trénování dětí v
OB, více v ORISu.
13. a 20. února proběhne online a
prezenční formou školení R2,
přihlášky probíhají v ORISu.
15. února je termín pro podání
žádostí o podporu map v roce
2022 ve výši až 20 tisíc Kč, více
na webu.

26.
ledna
byla
zveřejněna nominační kritéria
reprezentace v OB pro sezónu
2022.
27.
ledna
byl
publikován
Zpravodaj ČSOS 1/2022, ve
kterém je shrnuto vše podstatné —
od rozdělení financí, přes úrazové
pojištění až po info o přeboru škol.
29. ledna – 13. února se v
Harrachově konají STK v LOB za
bohaté sněhové nadílky.

16. února budou pokračovat
Metodické
středy
ČSOS
přednáškou o tom, jak připravit
soustředění. Sledujte živě od
20:00.
18.–19. února by se měly konat
další závody v LOB: MČR
štafet, MČR ve sprintu a ČP u
Rýmařova, kompletní info je
v ORISu.
22.–26.
února
proběhne
v
Jáchymově a okolí Akademické
MS v LOB, součástí budou také
dva závody ČP v LOB, více na
webu AMS.

O-Map Wiki
IOF zveřejnila nový portál O-Map
Wiki, který má za cíl pomoci
mapařům, pořadatelům závodů a
závodníkům.
Pohromadě
tak
budou pomůcky k mapování,
podrobné vysvětlení mapových
symbolů
nebo
informace
o
generalizaci map, více v článku.

Staň se součástí reprezentace
neslyšících a pojeď na
Deaflympiádu do Brazílie
Reprezentace neslyšících v
OB shání náhradnici za vypadlou
členku
ženské
štafety
na
Deaflympiádu do Brazílie. Český
tým se pravidelně umisťuje na
medailových pozicích. Podmínkou
je zájemkyně jakéhokoliv věku se
sluchovou ztrátou 55 dB na horším
uchu (prokázanou audiogramem),
která běhá OB slušně (cca do 150. 200. místa v rankingu) a může jet
cca 1.–15. 5. 2022 do Brazílie. Jsou
vítáni i další zájemci se sluchovým
handicapem.

28.
února
končí
řádná
registrace v sekci OB, do tohoto
data je zároveň možno provést
přestupy a hostování pro rok 2022,
více v článku.

Czech O-Tour
Chcete si užít závody v terénech
MS 2021? Zveme Vás na Czech OTour pod záštitou ČSOS. Přihlášky
byly spuštěny 1. února a kapacita je
omezená! 7 závodů, 3 unikátní
lokality, celoroční seriál, bohatý
doprovodný program, to vše ve
stopách loňského MS. První závod
s podtitulem "Do pevnosti"
(Terezín) proběhne 26. března.

Nejnovější články o OB
Svět běhu:
Co dělají orienťáci v
zimě?
Deník.cz:
Nejkrásnější terén.
Krajina Kokořínska
zaujala orientační běžce
z celého světa

SPORTident hledá nové
kolegy
Elektronické ražení SPORTident je
dnes součástí všech českých
závodů a SI čip má každý závodník.
Tato německá firma nyní vyvíjí
novou generaci svých produktů a
do svých řad ráda přijme i zájemce
z České republiky. Více o nabídce
najdete na jejich webu.
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