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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.

Novinky
 

Petice za dřívější umožnění sportování dětí a mládeže

Petr Klimpl připravil petici, prostřednictvím které žádá o dřívější umožnění sportování
dětí a mládeže v době omezení ze strany státu. Podepsat ji můžete ZDE.

Aktualizace mauálu SI-Droid

Lukáš Kettner aktualizoval materiál k aplikaci SI-Droid. Ve spolupráci s autorem
aplikace přidal možnost automatického generování textového souboru pro libovolný
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závod v IS ORIS a tipy na trénink. Manuál najdete TADY.

Teorie
Po rozkliknutí obrázků níže se dostanete na připravené mapové úlohy pro trénink
Vašich svěřenců.
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Zajímavé odkazy
 
Kliknutím na obrázek se dostanete na příslušnou stránku. 

O - Ringen 2020 - přestože se kvůli současné situaci O-Ringen v Uppsale neuskuteční
v roce 2020, nýbrž 2021, pořadatelé nezahálejí. Ke zhlédnutí doporučujeme zejména
tyto díly: 3, 5, 7, 11, 14, 19, 20, 23, 24 a 27.   Pokud nechcete procvičit švédštinu,
nezapomeňte si na liště videa zapnout anglické titulky.

Cvičení na doma - Národní sportovní agentura nabízí přehled cvičení, která na dobu
karantény (a nejen jí) doporučují jednotlivé sportovní svazy. 

Poděkování
 

Děkujeme Jiřímu Urválkovi za tip na aplikaci UsynligO a Petru Hanovcovi (VLI) za
vytvoření české uživatelské příručky a pracovní skupiny.

Děkujeme Vojtovi Kettnerovi (KAM) za tip na teoretickou přípravu Oringen 2020. 

Rádi uvítáme materiály od dalších trenérů na e-mailu metodika@orientacnisporty.cz.
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Udržujme se fyzicky i psychicky fit. Věřme, že současná situace bude brzy za námi a

my opět vyběhneme na společných akcích do lesa s mapou. 
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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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