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Vítejte u měsíčníku  Českého svazu orientačních sportů, který by měl

přinést trenérům a organizátorům  metodickou podporu, informovat  o

novinkách a motivovat je ke sdílení zkušeností, rad a tipů pro trénink i

pořádání.

Srovnávací testy mládeže 2019

30.08. Pardubice - atletický stadion Hvězda SKP; od 9:00
31.08. Praha - atletické sportoviště FTVS UK; od 10:00
01.09. Olomouc - atletický stadion ASK TJ Lokomotiva Olomouc; od 10:00
12.10. Pardubice - atletický stadion Hvězda SKP; od 10:00

Přihlásit  své svěřence  na jednotlivé termíny můžete na stránkách České
reprezentace OB ZDE.
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Nejzásadnější novinky pro rok 2019

zpřísnění kritérií pro přímou nominaci: DH15-19 minimálně 300 bodů pro
TSM B, 375 bodů pro TSM A

 

starší žactvo má nově sjednocenou bodovou hranici pro teoretické úkoly s
ostatními kategoriemi  →  přímá nominace minimálně 150 bodů pro TSM B,
195 bodů pro TSM A

 

starší žactvo s licencí B se může dostat maximálně do TSM B

 

omezení maximálního celkového počtu členů TSM

 

každé TSM má pouze jednu divokou kartu

 

reprezentanti EYOC/JWOC při neúčasti na testech automaticky zařazeni do
TSM B

 
Trenérům doporučujeme podrobně přečíst pravidla pro rok 2019.

Ukázkové a vzorové STM

Po jednotlivými obrázky naleznete ukázkové příklady pro testy STM.
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Výsledky

K dispozici zatím pouze výsledky testů připravených pro web O-News pro rok
2017, najdete je ZDE.

Zajímavé odkazy

Kliknutím na obrázek se dostanete na příslušnou stránku.

Poděkování
 
Děkujeme Markovi Cahlovi a Liboru Zřídkaveselému za připravení a poskytnutí
nové sady vzorového testu.
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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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