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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
 

Republikový festival žactva
V termínu 3. - 5. června proběhne v Chotěboři nová akce pro mladé orientační
běžce, která si klade za cíl vytvořit dětem nezapomenutelné zážitky a
zprostředkovat jejich setkání napříč republikou. Kromě závodů v orientačním běhu
na účastníky čeká bohatý doprovodný program plný sportovních aktivit a zábavy.
Více v ORISu.
 
Metodika pořádání: Kontroly
Na Metodickém portálu ČSOS přibyly materiály týkající se předznačování kontrol a
roznosu kontrol od Radima Hoška. 
 
Nové metodické pomůcky a hry
V Obchůdku ČSOS je k mání několik nových metodických materiálů: plakát
mapové značky A3, pohled mapové značky, mapové pexeso Czech O-Tour,
posunuté pexeso.

Teorie
 

Po rozkliknutí obrázků níže se dostanete na připravené mapové úlohy a tréninkové
tipy.
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Zajímavé odkazy
 
Kliknutím na obrázek se dostanete na příslušnou stránku.  
 
EDIS - (EDucation In Sport) je zkratka pro vzdělávací platformu, která nově vznikla
na webu VICTORIA VSC.  Hlavním cílem je vytvořit prostor pro shromažďování
odborných prací a informací z oblasti vrcholového sportu. Dalším pak
transformovat odborné či vědecké poznatky pro potřeby sportu s akcentem právě
na výkonnostní a vrcholový sport. 
 
Vlamingo - německý web plný zajímavých námětů her pro školní tělesnou
výchovu, které jistě uplatníte na soustředěních či v tělocvičně.
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Děkujeme Evě Kaškové a Pavle Vokálové (CHA) za Obrázkovou skrývačku a
Kvarteto. 

 
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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