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Lednové události

V první polovině ledna vyhlásila

Nadace orientačního běhu

výsledky výběrového řízení na

přidělení nadačních příspěvků na

provozování sportovních center

dětí a mládeže v orientačním běhu

na rok 2020, více zde: děti,

mládež.

12. ledna proběhlo zasedání

vedení sekce OB, kde byly

schváleny stěžejní soutěžní

dokumenty pro rok 2020, více v

zápise ze zasedání a sdělení

sekce OB.

Prováděcí předpisy k

soutěžím sekce OB v roce

2020

Systém rozhodčích sekce

OB

Novelizace Klasifikačního

řádu sekce OB

Novelizace Soutěžního

řádu sekce OB

Novelizace Pravidel OB

13. ledna proběhlo zasedání VV

ČSOS, kde bylo mimo jiné

schváleno rozdělení finančních

prostředků na přípravu talentů OB,

rozdělení finančních prostředků z

fondu na podporu tvorby map v

oblastech nebo návrhy odměn za

Proběhne v únoru

Do konce února probíhá řádná

registrace v sekci OB pro rok

2020, více zde.  

2. února byl vydán zajímavý

rozhovor s Pavlem Košárkem,

metodikem ČSOS a současně

trenérem juniorské reprezentace,

můžete si ho přečíst zde.

O víkendu 8. - 9. února by měly

proběhnout v Rejdicích tři

mistrovské závody LOB. O

uskutečnění se rozhodne ve středu

5. února. Program:

8. února 10:00 - MČR štafet

8. února 14:00 - MČR sprint

9. února 10:00 - MČR

klasická trať

O víkendu 15. - 16. února je v

Harrachově na programu MČR

LOB na krátké trati a ČP LOB na

klasické trati, více zde.

O víkendu 22. - 23. února

proběhnou v Německu

(Schwarzenbach am Wald) závody

ČP LOB na krátké a klasické trati,

více zde.

Únorová školení a semináře

7. - 9. února - T3 (Úvaly)
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umístění na vrcholných akcích,

více v zápise.

16. ledna bylo vydáno Sdělení

Mapové rady ČSOS o

hospodaření s prostory a

hromadném nákupu dat ZÚ, více

zde.

17. ledna byly ve Sdělení sekce OB

2/2020 zveřejněny výsledky 2.

kola VŘ na pořadatele závodů v

roce 2021. 

19. - 24. ledna proběhly v

Karlovarském kraji úspěšně Hry

IX. zimní olympiády dětí a

mládeže. Výsledky, GPS a odkazy

na TV přenosy naleznete zde. 

20. ledna vyšly Metodické listy

ČSOS. Najdete v nich informace o

školeních pro trenéry a rozhodčí,

cvičení na piktogramové řady, hru

na mapové barvy.

31. ledna byl vydán Zpravodaj

ČSOS, najdete v něm většinu

důležitých informací pro rok 2020.

Update IS ORIS

Na začátku ledna přibyly na IS

ORIS nové funkcionality zejména

pro pořadatele. Prosím informujte

své členy o nových možnostech.

Statistiky výsledků

Nastavení ražení

Čipy u závodníků

evidovaných v IS ORIS

Možnost vypnutí políčka

„Požadovaný start“ u

přihlášek

Abecední řazení

Případné dotazy směřujte na

oris@orientacnisporty.cz

Update metodického portálu

Metodický portál má novou

verzi. Nově byly přidány RSS feedy,

14. - 15. února - R3 (Teplice)

14. - 15. února - R3

(Mariánské Lázně)

22. - 23. února - R3 (Hradec

Králové)

22. - 23. února - R2 (Brno)

Březnová školení a semináře

13. - 14. března - T3

(Šternberk)

14. března - R3 (Ostrava)

14. března - Workshop

strava a psychologie

(Brno)

15. března - Workshop

strava a psychologie

(Praha)

29. března - Workshop

QuickEvent (Praha)

Poslední volná pořadatelská

místa na MS v MTBO

Přijeďte v termínu 15. - 23. srpna

2020 do Jeseníku a staňte se

součástí Mistrovství světa v MTBO.

Dobrovolníci budou mít zajištěné

ubytování, stravu, pořadatelské

oblečení a neomezené množství

zážitků a zkušeností. V případě

jakýchkoliv nejasností pište na

mail 

dobrovolnici@wmtboc2020.cz,

více zde.

Publikace 70 let OB

V květnu 2020 vyjde unikátní

publikace k výročí 70 let OB v

Česku, která provede čtenáře

nejzajímavějšími okamžiky historie

i současnosti orientačního běhu na

našem území. Informace o
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na úvodní straně naleznete seznam

nadcházejících školení, byl lehce

upraven mobilní vzhled a další.

Zároveň neváhejte sdílet své tipy

na soustředění, hry či jakékoli jiné

materiály na e-mail

metodika@orientacnisporty.cz.

Euromeeting 2020

Byl vydán Bulletin č. 1 pro

Euromeeting, který se odehraje 4. -

6. září v Jizerských horách a na

Kokořínsku a je pořadatelskou

generálkou pro MS 2021.

CIRCLE 2020
Buď u prvního ročníku akce, která
ti nedá spát! CIRCLE je totiž
nonstop týmová štafeta. Osm lidí
se bude ve dne v noci střídat na
třech okruzích v krásné krajině
Ralska. A zatímco jeden parťák
bude právě na trati, zbytek týmu
bude mít v CIRCLE kempu dost
času na odpočinek nebo na
nadupanej doprovodnej program.
Tak utíkej na www.runcircle.cz a
přihlas svou partu, do konce února
to jde za tu nejvýhodnější cenu!

objednávkách knihy se na webu

ČSOS objeví v průběhu února. 

Poslední O-Knihy

Na sekretariátu ČSOS zbývá

několik posledních výtisků O-knihy

2019. Je tedy možné si ji objednat

přes e-mail

csos@orientacnisporty.cz,

více zde. 

Svět běhu

Rád bys závodil více, ale nevíš, kde

se co běží? Koukni na termínovku

na webu SvetBehu.cz a získej

inspiraci pro hlavní závody sezóny

nebo třeba jenom rychlé tréninky

se startovním čísle na hrudi. V

termínovce najdeš závody od těch

nejkratších až po pořádné horské

ultra nejen v ČR. 

Newsletter Českého svazu orientačních sportů únor 2020. Vychází

měsíčně. Další číslo vyjde 2. března.

Kontakt: newsletter@orientacnisporty.cz.

Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 169 00, Czech Republic

Odhlášení z odběru Newsletteru ČSOS.
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