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Prázdninové

události

3. - 9. července žilo celé Česko

domácím Mistrovstvím světa v

orientačním běhu. Pořadatelsky

skvěle zvládnutá akce přinesla

českým barvám řadu úspěchů v

TOP10:

Sprint: 9. Jakub Glonek

Sprintové štafety: 5. ČR

Middle: 8. Denisa Kosová, 9.

Adéla Indráková

Štafety: 5. ČR (muži i ženy)

Klasická trať: 8. Jana

Knapová, 8. Miloš Nykodým

Kompletní informace o Mistrovství

světa včetně fotek, videí či výsledků

najdete na webu WOC 2021. 

14. července bylo vydáno sdělení

sekce OB, které upravuje

kalendář závodů na rok 2022.

Zároveň byly vypsány výběrové

Zaostřeno na září

1. září byla vysílána Metodická

středa na téma tréninku ve 12. a

13. cyklu, více na YouTube

ČSOS.

 
3. září jednalo vedení sekce

OB. Hlavními body programu bylo

složení komisí sekce OB a vypsání

výběrového řízení na pořadatele

závodů v roce 2023, více v zápisu

a sděleních - č. 20, č. 21.

 
5. - 10. září probíhá Mistrovství

světa juniorů v Turecku,

sledujte živě na webu.

 
6. - 8. září je na programu

Akademické MČR, které se koná

v Olomouci, více zde.

 

8. září proběhne 8. jednání VV

ČSOS v letošním roce, kde

hlavními body budou vyhodnocení

MS v orientačním běhu 2021 nebo

organizační zajištění SP 2023 a

JMS 2024 

 
8. - 17. září proběhne Světový

den orienťáku. Zúčastněte se

nejbližší akce ve vašem okolí nebo

uspořádejte závod pro ostatní, více

v článku.
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řízení na Veteraniády ČR, ŽB

Morava a MČR oblastních výběrů.

 
15. července bylo vyhlášeno

výběrové řízení na pořadatele

závodů ČP v MTBO 2022, více

na webu sekce MTBO.

 
16. července rozhodl Council IOF o

přidělení MS juniorů 2024 do

České republiky. Poběží se v

západních Čechách.

 
Začátek srpna strávila juniorská

reprezentace a výběr dorostu na

soustředění ve Švédsku, více

v článku.

 
7. - 13. srpna se konalo MS

veteránů v Maďarsku, Češi

vybojovali celkem 7 zlatých medailí

(3x J. Smutná, 2x M. Prášil, A.

Rosecká a Z. Zuzánek).

Gratulujeme!

 
12. - 15. srpna hostilo švédské Idre

Fjäll 2. kolo světového poháru,

největším úspěchem bylo 4. místo

žen ve štafetách. Další české TOP

výsledky:

Long: 14. Pavel Kubát, 19.

Denisa Kosová, 23. Tomáš

Křivda

Middle: 14. Jana Knapová,

16. Adéla Indráková, 23.

Miloš Nykodým

Štafety: 4. ČR ženy, 9. ČR

muži

16. srpna vyšly nové Metodické

listy ČSOS. Najdete v nich

například tip na mapový trénink

hvězdice nebo pexesa měst.

 
17. srpna proběhlo jednání

vedení sekce OB. Na programu

bylo výběrové řízení na trenéry

nebo příprava kalendáře závodů na

rok 2023, více v zápisu.

 
18. srpna jednal VV ČSOS,

hlavními body byla systemizace

pracovních úvazků v ČSOS a

vypsání svazových výběrových

řízení, více v zápisu.

15. září je termín pro přihlášení

do výběrového řízení na

trenéry reprezentací v OB

(dospělí, junioři, trenér mládeže),

více o podmínkách  zde.

 
15. září je termín pro přihlášení

do výběrového řízení na

přidělení kvalifikace R1 v OB,

více zde.

 
18. září se u Vysoké nad Labem

poběží MČR oblastních výběrů

žactva, více na webu.

 
18. září se koná Celosvětový

úklidový den. Připojte se k

naplánovaným úklidům nebo se

zapojte individuálně. Propagujte

tak myšlenku #cistoles.

 
18. - 19. září proběhne MČR na

klasické trati v OB, více

na webu.

 
18. - 19. září se pojedou dva závody

MČR v MTBO - middle a long,

více na webu.

Eshop ČSOS

Zkraje července vznikl

internetový obchod Českého

svazu orientačních sportů, tzv.

OBchůdek českého orienťáku.

Jednoduše online lze zakoupit řadu

publikací, metodických materiálů

nebo upomínkových předmětů. 

shop.orientacnisporty.cz 
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21. srpna se jelo MČR v MTBO

ve sprintu. V hlavních kategoriích

zvítězili Veronika Kubínová a

Vojtěch Ludvík, více v článku.

 
19. - 22. srpna proběhlo v Litvě

ME dorostu a Češi odjíždí se

skvělým ziskem 10 medailí. Jan

Strýček a Daniel Bolehovský

dokonce vybojovali medaile ze

všech závodů, více na webu.

 

23. - 29. srpna proběhl YO!Camp,

akce pro mladé nadšené orientační

běžce věnující se i dalším aktivitám

jako je mapování, stavba tratí nebo

trénování svěřenců. Více v článku.

 

27. - 28. srpna se konaly ve

Svitavách, Praze, Pardubicích a

Olomouci Srovnávací testy

mládeže, informace jsou

na webu reprezentace.

 

30. srpna byla

zveřejněna termínovka závodů

ČP v LOB pro sezónu 2022.

 

31. srpna zveřejnilo vedení sekce

OB Seznam závodníků s

právem startu na MČR na

klasické trati 2021.

Nejnovější články o OB

 
Svět běhu:

Jana Knapová: Podařilo

se mi vrátit po mateřské

a vyladit formu na MS v

orienťáku

RUN magazine:

Covid-19 a podzimní závody

Bohužel ani v podzimní části

závodní sezóny se nezbavíme

covidových opatření a s ním

související administrativy. Jak vše

urychlit a ušetřit čas sobě i

ostatním? Návod pro závodníky i

pořadatele k přečtení na webu

ČSOS. 

České zastoupení ve skupině

sportovců IOF

Tereza Janošíková (orientační běh)

a Vojtěch Ludvík (MTBO) byli

zvoleni členy skupiny sportovců

své disciplíny. IOF tak chce zvýšit

podíl sportovců na řízení federace.

Memories of the Winners

Byla vydána publikace o

dosavadních šampionátech v ČR

(1972, 1991 a 2008) - vzpomínky

vítězů, mapy, výsledky, fotky.

Celou publikaci najdete zde.

Nové číslo Svět běhu

V novém vydání časopisu Svět

běhu najdete speciál o

trailrunningu - vše o tréninku ve

vysokých nadmořských výškách, o

vybavení, tipy na trasy v horách.

Dále rozhovor s Marcelou Joglovou

o tom, jaké to bylo na olympiádě v

Tokiu a shrnutí letošních

skyrunningových úspěchů na

mistrovství světa. Nechybí ani

shrnutí MS v OB.
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Jak na první závod v

orientačním běhu? – 1.

část

Jak na první závod v

orientačním běhu? – 2.

část

Newsletter Českého svazu orientačních sportů září 2021. Vychází

měsíčně. Další číslo vyjde 4. října. 

Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz. 

Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 169 00, Czechia

Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.

https://run-magazine.cz/hlavni/trenink/jak-na-prvni-zavod-v-ob-1-cast
https://run-magazine.cz/hlavni/trenink/jak-na-prvni-zavod-v-orientacnim-behu-2-cast
https://alatus.eomail7.com/unsubscribe?ep=2&l=86e095c1-3057-11ea-be00-06b4694bee2a&lc=8c589483-3057-11ea-be00-06b4694bee2a&p=da9584c4-da9f-11eb-96e5-06b4694bee2a&pt=campaign&pv=4&spa=1630909880&t=1630910099&s=795d948860967bb11353e4fefbda6da6a0cb07ee30b444254fc801376441bbdf


Powered by EmailOctopus

https://alatus.eomail7.com/rewards?lc=8c589483-3057-11ea-be00-06b4694bee2a&p=da9584c4-da9f-11eb-96e5-06b4694bee2a&pt=campaign&t=1630910099&s=93208e2b7124956dda0f5a73fadccb2dff4d45da7f9a027ea84a7860f7f76706

