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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
 

Metodické středy 
V novém roce pokračujeme s Metodickými středami. Streamované přednášky
probíhají každou středu od 20:00 na YouTube ČSOS, kde je možné zhlédnout i
přednášky minulé. 
13. ledna – ORIS pro kluby (Jana Kubátová) 
20. ledna – Tréninkový rok – 4. cyklus (Pavel Košárek) 
27. ledna – Trénink o-běžců nejen v tělocvičně (Martin Luštický) 

Online příprava - výzva pro kluby 
Jistě jste již zaznamenali, že na metodickém portálu ČSOS byla spuštěna Online
příprava. Pro tvorbu dalších cvičení oceníme další mapové podklady v platných
mapových klíčích. Kluby, které nám relevantní mapy nabídnou a poskytnou,
získají nárok na Obrmapu.

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.  

Podpora klubů  - Český florbal na svém YouTube kanále nabízí webináře na
téma budování klubu na menším městě, organizační struktura, budování klubové
komunity, spolupráce se školami, nábory a spolupráce s mateřskými školami. 

Syndromem REDS trpí 25 – 50% sportovkyň - úspěšná zimní triatlonistka Aneta
Grabmüllerová ve druhém ze tří článků  pro www.behejsrdcem.cz mluví o svém
návratu po zdravotních komplikacích, zejména ženské atletické triádě (REDS), kdy
ženy ztratí menstruaci, což ovlivňuje hladinu estrogenu a s tím hustotu kostí, což
může vést k častým únavovým zlomeninám.
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Děkujeme Evě Voborníkové za poskytnutí hry Člověče, proběhni se. 

Rádi uvítáme materiály a postřehy a zkušenosti od trenérů na e-mailu 
metodika@orientacnisporty.cz.

Copyright © 2020 Český svaz orientačních sportů, All rights reserved. 

Kontaktujte nás: 
metodika@orientacnisporty.cz 

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