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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
 
Stupně rozvoje orientačního běžce 
Byl vydán nový metodický materiál Stupně rozvoje orientačního běžce, který v
přehledné a ucelené formě definuje požadavky na jednotlivé věkové skupiny od
narození až do dospělosti. 
 
Plakát mapové značky a popisy kontrol ISOM 2017-2, nová pexesa
V březnu vydala Metodická rada ČSOS aktualizovaný plakátek s mapovými
značkami a popisy kontrol pro začátečníky a dvě nová pexesa. Tisková verze
plakátku je zde. Pexesa můžete zakoupit v O-bchůdku Českého orienťáku, kde se
brzy objeví i plakátek ve formátu A4 a A3.
 
Workshopy
Do 27. března se lze přihlásit na následující workshop, kde je již kapacita z 80 %
naplněna. 
3.4. Quick Event - Brno - IS ORIS 
 
Metodické středy
Letošní sérii pravidelných Metodických střed ČSOS zakončí 23. března od 20:00: 
23. 3. Hodnocení závodů v IS ORIS - Michal Besta a Radim Hošek
Podívat se můžete také na novou přednášku z 
16. 3. Poruchy příjmu potravy ve sportu - Centrum Anabell 
Archiv Metodických střed ČSOS najdete tady.
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Teorie
 

Po rozkliknutí obrázků níže se dostanete na připravené mapové úlohy a tréninkové
tipy.

Zajímavé odkazy
 
Kliknutím na obrázek se dostanete na příslušnou stránku.  
 
Česko-ukrajinský slovníček - pro snazší komunikaci při trénincích s Ukrajinci byl
vytvořen tento slovníček. Další materiály pro trénink ukrajinských  i českých dětí
připravuje OK Jiskra Nový Bor. 
 
Václav Janoušek - pohled trenéra české běžkyně Stewartové i rekordmana s
Aspergerovým syndromem v rozhovoru Markéty Kosové pro ČOV.  S faktem, že
nakonec navzdory splněnému ostrému limitu nepojede Stewartová na olympijské
hry do Tokia se oba sžívali několik týdnů. Limit na olympiádu byl přitom jejich
velký cíl, kterého se podařilo dosáhnout. Kromě toho má ve své tréninkové
skupině chlapce, který přemýšlel o sebevraždě.
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Děkujeme Mirkovi Patkovi za česko-ukrajinského slovníčku. 
 

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