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Vítejte u měsíčníku  Českého svazu orientačních sportů, který by měl

přinést trenérům a organizátorům OB - aktivit metodickou podporu,

informovat o novinkách a motivovat je k sdílení zkušeností, rad a tipů pro

trénink.

Novinky
 
Zamluvte si přednášku reprezentanta na Vaše soustředění

Blíží se období jarních soustředění, na které si můžete pozvat některého z našich
dospělých nebo juniorských reprezentantů pro zajímavou přednášku. Bližší
informace a zamluvení Vašeho termínu prosím proveďte na e-mailu Jany Kubátové
(jkubatova@orientacnisporty.cz). 
 
Dny orientace v přírodě 2019  
Pokud Váš oddíl chystá World Orienteering Day nebo Dny Orientace v přírodě a rád
by využil materiálové podpory svazu registrujte se  do 20.4. 2019 u Kristýny
Skyvové (skyvova@volny.cz). 
 
Setkání trenérů TSM  
Při závodech ŽA v Doksech proběhne setkání trenérů Tréninkových středisek
mládeže ČSOS. Cílem společného sezení  bude diskuze nad dobrou praxí vedení
TSM, tipy na zahraniční soustředění nebo  administrativní pravidla. Za ČSOS se
akce zúčastní trenéři - Košárek, Cahel, ekonomka Marta Brettlová a svazový
sekretář Jiří Šubrt. 
 
YO!camp 2019 
Pořadatelé YO!campu (3.-10.8.2019, Oldřichov v Hájích) odhalili první body
programu této letní akce. Pokud Vaši svěřenci chtějí být u toho a je jim mezi 15-
23 lety, mohou se přihlásit ZDE. Kapacita ještě není zcela naplněna. 
 

Teorie
 
Po rozkliknutí obrázků níže se dostanete na připravené mapové úlohy pro trénink
Vašich svěřenců. 
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Řešení úloh
 
Řešení úlohy ML 4/2019- Piktogramy 2 
Řešení úlohy ML 4/2019- Vrstevnice - šipky 1

Zajímavé odkazy
 
Kliknutím na obrázek se dostanete na příslušnou stránku.

Omluva
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V minulém čísle opět řádil šotek. V anglickém znění piktogramů se vyskytla
chybka u anglického slovíčka pro hustník, správně je thicket. Ve anglickém slově
valley jsou dvě l a bažinka se píše jako marsh. Vše je v příslušném materiálu již
opraveno, díky za pochopení.

Poděkování
 
Děkujeme za souhlas s uveřejněním videí a fotografií ze školení T2 všem
dobrovolným "figurantům".
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Kontaktujte nás: 
metodika@orientacnisporty.cz 

 
 

Chcete změnit nastavení příchozích e-mailů? 
Můžete aktualizovat vaše preference nebo se odhlásit z odebírání. 
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