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Prázdninové

události

1. července zveřejnila sekce LOB

plán sezóny 2021, jejím

vrcholem bude únorové

Mistrovství světa v Estonsku, více

zde.

2. července zveřejnila sekce OB

nominační kritéria pro

Euromeeting, více zde. 

10. srpna schválilo Vedení sekce

OB výjimky práva startu na M

ČR ve sprintu, sprintových

štafetách, na klasické trati a štafet,

více ve sdělení sekce OB.

15. srpna proběhlo v Heřmanově

Městci M ČR v MTBO ve

sprintu, mistry ČR se stali

Veronika Kubínová a Vojtěch

Ludvík, více zde.

17. srpna vyšly Metodické listy

ČSOS. Najdete v nich například

krmelcové pexeso, orienťáckou

únikovku nebo cvičení na zlepšení

znalostí výškopisu.

 27. - 29. srpna proběhly

Srovnávací testy mládeže v

Praze, Trutnově a Vyškově,

průběžné výsledky ke zhlédnutí

zde.

Zaostřeno na

září

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. září ve 20:30 bude mít na

obrazovkách ČT sport premiéru

reportáž z MČR ve sprintu v

Hradci Králové, repríza bude na

programu o den později ve stejný

čas.

15. září je termín pro přihlášení do

výběrové řízení na přidělení

kvalifikace R1 platné od roku

2021 do roku 2022, více zde. 

16. září se v rámci T-Mobile

olympijského běhu uskuteční i

3 orientační závody, konkrétně v
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Bulletin 2 k MS v OB 2021

Byl zveřejněn bulletin č. 2 k

Mistrovství světa v orientačním

běhu 2021, který odhaluje nový

závodní program a hlavně terény,

kde se závody MS poběží: 

3. července - sprint Q + F

(Terezín)

4. července - sprintové štafety

(Doksy)

6. července - krátká trať Q +

F (Smržovka)

8. července - štafety

(Heřmánky)

9. července - klasická trať

(Heřmánky) 

 

Rekord v počtu registrací v

sekci OB

Počet registrací k 1. září slouží jako

podklad pro počty delegátu za

jednotlivé sekce ČSOS na Valnou

hromadu ČSOS. Počty delegátů na

VH 2020: 14 delegátů za KS ČSOS,

tj. 1 delegát za každý krajský svaz

ČSOS a delegáty za jednotlivé sekce

ČSOS s tím, že minimální počet za

sekci jsou 3 delegáti + za každých

500 registrovaných členů další 1

delegát.

Počet registrací k 1. září 2020:

Sekce OB - 11 911 registrací

(za rok 2019 celkem 11 865

registrací), nárůst o 46

registrací

Sekce LOB - 747 registrací

(za rok 2019 celkem 665

registrací), nárůst o 82

registrací

Tanvaldu, Vrchbělé a Mariánských

lázních, více zde.

19. září proběhne v Bystřici nad

Pernštejnem M ČR na klasické

trati v OB, více zde.

26. září budou  hostit

Jakubčovice M ČR štafet v OB,

více zde.

28. září se koná v Liberci M ČR

družstev MTBO, více zde.

Aktuálně

Aktuální informace ohledně

sportování v ČR

S účinností ode dne 1. září 2020 se

zakazují sportovní akce s účastí

přesahující ve stejný čas 1 000

osob, koná-li se akce převážně ve

venkovních prostorech, nebo 500

osob, koná-li se akce převážně ve

vnitřních prostorech staveb, více

zde.

Novinky ohledně

pořádaných mezinárodních

závodů 

OB (2020):

MS juniorů (Turecko):

zrušeno

ME dorostu (Maďarsko):

mělo by proběhnout dle

plánu, nově přidáno i ME

juniorů

MTBO (2020):

ME dospělých, ME juniorů a

MS veteránů (Finsko):

zrušeno

MS dospělých, MS juniorů a

ME dorostu (Portugalsko):

zrušeno

LOB (2021):

ME dospělých (Bulharsko):

zrušeno
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Sekce MTBO - 813

registrací (za rok 2019

celkem 814 registrací)

Sekce Trail-o - 68

registrací, (za rok 2019

celkem 65 registrací) 

Dva smutné odchody

V krátkém časovém sledu nás

opustili dva dlouholetí aktivní

závodníci trail-o z SKV Praha, Jitka

Kadlecová a Boris Dvorský. Oba

patřili ke stabilnímu skalnímu

jádru SKV a prožili jsme s nimi

mnoho hezkých společných chvil.

Nejnovější články o OB

Svět běhu:

Netradiční formy

orienťáku

RUN magazine:

Orientační běh se stěhuje

do měst

iSport:

Orientační běh slaví 70

let. Je tu boom, kterému

propadl i Lukáš Bauer.

iDNES.cz:

Na MS v orientačním

běhu u Máchova jezera

bude i sprint

Geodetický a kartografický

obzor: 

Poruchy barvocitu a

mapy pro orientační běh

Světová zimní univerziáda

(Švýcarsko): přesunuto

70 LET OB OBJEDNÁVKY

K dispozici je ještě cca volných 80

publikací 70 let orienťáku,

objednávky je možno realizovat do

vyčerpání zásob přes objednávkový

formulář, více informací zde.

STK LOB připraveny

Byly vydány detailní informace pro

stacionární tréninkové kempy v

LOB. V prosinci obdobně jako loni

proběhnou lyžařské kempy na

Mísečkách, Božím Daru a Pradědu.

V lednu se bude konat v

Harrachově STK zaměřené na

specifika LOB, více zde.

Antidopingáček

Antidopingový výbor ČR nově

vydává vylepšenou formu

materiálu, kterým se obrací na

sportovní veřejnost. S názvem

Antidopingáček bude pravidelně

vycházet časopis, který se bude

převážně odlehčenou formou

snažit o vzdělávání nejenom

sportovců v České republice, více

zde. 

Možnost dotace pro kluby

Na stránkách Ministerstva obrany

byly vyhlášeny dotační programy

pro rok 2021. Některé kluby

ČSOS již čerpaly dotace na

soustředění v programu "Příprava

občanů k obraně státu" a na závody

pro školy a veřejnost v programu

"Podpora branně-sportovních a
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technických aktivit obyvatelstva".

Pro inspiraci se lze podívat na

projekty, které letos dotaci

získaly zde.

Smlouva mezi ČSOS a

Arcibiskupskými lesy

Olomouc

Byla podepsána rámcová smlouva

mezi ČSOS a Arcibiskupskými lesy

Olomouc (ALSOL) při pořádání

organizovaných a hromadných akcí

v orientačních sportech. Všechny

pořádající subjekty (kluby ČSOS),

které plánují pořádat akce v

orientačních sportech na

pozemcích ALSOL jsou povinni

tuto smlouvu dodržovat, více zde. 

Newsletter Českého svazu orientačních sportů září 2020. Vychází

měsíčně. Další číslo vyjde 5. října. 
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