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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
 

YO!Camp 2021 
Na konci srpna se v RS Nesměř uskuteční týdenní kemp plný přednášek,
workshopů a besed pro mladé orienťáky ve věku 15 – 23 let. Akce je zaměřena na
nadšené orientační běžce, kteří mají zájem o další stranu orientačního běhu –
pořádání závodů, mapování nebo trénování svěřenců. Přihlášky se spouští již 17.
března, více informací v ORISu. 
 
Projekty rozvoje OB: Výukové mapy a Areály pevných kontrol 2021 
Výkonný výbor ČSOS schválil na jednání 2. března 2021 finanční podporu projektů
rozvoje OB ve stejné výši jako v předešlém roce. Cílem je připravit podmínky pro
akce určené sportovní veřejnosti po uvolnění vládních proti epidemiologických
opatření. Všechny potřebné informace jsou k dispozice na stránce Komise rozvoje
OB. 
 
Příspěvek zdravotních pojišťoven na pohybové aktivity 
Většina zdravotních pojišťoven přispívá i v letošním roce na pohybové aktivity dětí
i dospělých. Pod pohybovou aktivitu lze často zařadit i úhradu startovného nebo
členského příspěvku. Více informací u vaší pojišťovny: VZP, ZPMP, ČPZP, VOZP,... 
 
Metodické středy 
Streamované přednášky, které probíhají v březnu každou druhou středu od 20:00
na YouTube ČSOS, pokračují s následujícím programem: 
17. března - Tréninkový rok - 6. cyklus (Pavel Košárek) 
31. března - Základy s OpenOrienteering Mapper (Karel Vítek)
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https://mailchi.mp/98ca4a6c5c00/metodickelisty1_2019-4781522?e=[UNIQID]
https://1url.cz/@prihlaska_yocamp21
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6481
https://obrozvoj.cz/
https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/pohybove-aktivity
https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/programy-podpory-zdraveho-zivotniho-stylu
https://www.cpzp.cz/sport/
https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci
https://www.youtube.com/playlist?list=PLirPhxoMyJOWCIRQfjR2A3qfzuwt7EVJp
https://youtu.be/OUp7u9IwW7g
https://youtu.be/Tbn0K4ObI1Y
http://eepurl.com/gdoQln
https://us7.campaign-archive.com/home/?u=22672f44325d7ac84dc53724d&id=ad3aadc989
https://us7.campaign-archive.com/feed?u=22672f44325d7ac84dc53724d&id=ad3aadc989
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Teorie
 

Po rozkliknutí obrázků níže se dostanete na připravené mapové úlohy pro trénink
Vašich svěřenců.

Zajímavé odkazy
 
Kliknutím na obrázek se dostanete na příslušnou stránku.  
 
Přes Příkop  - podcast překračující hranice sportu  společně připravují Zdeněk
Haník, místopředseda Českého olympijského výboru a  někdejší volejbalový
reprezentant a kouč, a novinář Jan Hloch. 
 
Lesy ČR - testy a kvízy - na webu Lesy ČR najdete spoustu testů, kvízů,
pracovních listů a dalších her a edukačních videí, kterými můžete zpestřit přípravu
vašim svěřencům, aby se dozvěděli něco více o naší "tělocvičně".
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https://metodika.orientacnisporty.cz/treninky/velikonocni-koridory
https://metodika.orientacnisporty.cz/treninky/typy-terenu
https://metodika.orientacnisporty.cz/treninky/najdi-ve-vetach
https://youtu.be/PEVkrzUCjNI
https://www.presprikop.cz/
https://lesycr.cz/kvizy-a-testy/
http://eepurl.com/gdoQln
https://us7.campaign-archive.com/home/?u=22672f44325d7ac84dc53724d&id=ad3aadc989
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Děkujeme Janu Netukovi (SHK) a Evě Voborníkové (CTB) za poskytnutí
metodických materiálů. 

 
Rádi uvítáme materiály, postřehy a zkušenosti od trenérů na e-mailu 

metodika@orientacnisporty.cz.

Copyright © 2021 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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