Slovo Předsedy

OB

Zavzpomínejme v duchu loňských vydařených oslav půl století našeho Klubu!
A šup, a jsme zas o rok dále! Děti rostou, mládež dospívá, dospělí zrajou,
kontinuita našeho klubu pokračuje v duchu tradic společných pořádaných
akcí. Rozrůstáme se co do počtu dětí a mládeže do 23let, což je hlavním
kritériem pro získávání dotací od státních a městských institucí; k dnešku
máme 68 těchto mladých nadějných členů! Je radost s nimi jezdit na závody,
pořádat pro ně soustřední, dovádět s nimi v tělocvičně a vidět pokroky…
Jasným důkazem kontinuální práce jsou výsledky dorostu a juniorů, kterým se
letos převelice dařilo. Jejich výsledky zanechali výraznou stopu v análech
republikových soutěžích, mistrovství republiky, Evropy a celého světa!
Vtrhli jsme do druhé padesátky jako uragán, přeju vám všem hlavně zdraví a
pak už to běhá, jezdí, smýká samo… (no trochu trénovat se musí :-) )!
Váš předseda

MČR družstva
Fantastické dorostenecké 3. místo.
vyběhli: Radim Tokár, Kačka Černá,
Lukáš Richtr, Kačka Šauli, Láďa Čepička
(půjčený z LPM), Kamča Richtrová a
finišmen Šimon Kurz

MČR middle
Protože na M ČR na krátké trati –
jednom z nejtěžších za posledních
10 let, si Fíla Šauli vyběhnul
bronzovou medaili v H16. A ještě
ho jistil 8. místem “letos na jaře
skvěle běhající” Radim Tokár –
mimochodem náhradník na ME
dorostu. No a Luďa – loni druhým
rokem v H16 na krátké trati druhý
(nebo třetí?), letos prvním rokem v
H 18 kolikátý? No? No? No přece
první. První, ty vole. Je mistr. Mistr.
A kvalitním 10. místem ho
podpořila sestra Kamila. Ne
zdravotní sestra, ale Luďovo sestra.
Kamča.

MČR sprint
6. Kačka Černá

MČR štafety
Úžasné dorostenecké 3. místo. vyběhli:
Radim Tokár, Láďa Čepička (půjčený
z LPM) a letící Lukáš Richtr
MČR klasika
Skvělé 3. místo Lukáš Richtr, Radim 5.!

MČR NOB
5. Lukáš Richtr

8. ročník MTBO 5days se opět vydařil

A Ranking?
Ten na nejlepší roky čeká,
mladí tam budou coby dup!
Zbytek KOSáků najdete
v rankingu veteránů

Oblže
Těch jsme vyhráli tolik, že by to bylo na samostatný leták!

MTBO

MS v Dánském Viborgu
Terény v Dánském Viborgu jsme si byli očuchat už
na dubnovém MTBO Campu. A nutno podtrhnout,
že lesy byly protkané singl tracky. A také bylo
velkou nástrahou, že na rozdíl od ČR se nesmělo
vůbec fikat, ale všechno objíždět po cestách…

MTBO
MS juniorů
Hašan bilance 1 - 1 - 2 - 2
Hasáček 6. middle
Saška 7. middle
K tomu ještě ve štafetách kluci
vybojovali zlato s Richardem
Vohankou; a Saša bronz
s Adélkou Zrníkovou a Vilnmou
Královou.
Je to skvělá generace bikérů!!!

ME MTBO
MTBO Mistrovství Evropy juniorů
a
dorostu.
V repre týmu jsme měli 4 naše
borce: ostřílené juniory Honzu
Haška, Ondru Hasmana, Sašu
Svobodovou
a
benjamínka
výpravy
dorostence
Ondru
Kováře. Je všem jasný, že každej si
myslel a makal na medaili.
Pěkně
po
pořádku:
3.10. čtvrtek MEJ MTBO middle –
pršelo, ale jelo se v krátkejch
1.Hašan, 4.Hasáček, 10.Saška,
14.Kovák
4.10. pátek MEJ MTBO long –
nepršelo/pršelo, pod krátkej se
vložil
propocovák
1.Hašan, 3.Hasáček, 6.Kovák,
13.Saška

MČR middle
Ze 14 KOSů na startu sobotního
mistráku jsme vydolovali 6
medailí. Nejhlouběji doloval
Hasáček, který je jediným
slávistickým mistrem ČR v MTBO
na middlu pro tento rok. Lesič si
2. místem v M40A ověřil, že na
výlety do veteránských kategorií
je ještě brzy.

MTBO 5 days
Kamarádi KOSáci, děkuji vám všem, že jste
obětovali svou dovolenou a víkend na uspořádání
našich MTBO5days.
Od závodníků jsem dostal spoustu nadšených
ohlasů a mnoho z nich mě opět přesvědčovalo o
tom, že jsou to největší a nejlepší MTBO závody na
světě!
Závodů se zúčastnilo 750 závodníků od Austrálie až
po dálnou Rus, od Itálie až po Skandinávii, ale
Čechů bylo stejně nejvíc! Co je však parádní, kolik
přibylo mládeže, jen houšť!
Váš ředitel MTBO5days 2021 ?

MČR družstva
Družstva představují vrchol klubové sezóny! Za
KOS jsme postavili 2 družstva v hlavní kategorii a
jedno veteránské. Cíle byly jasné: Victory, standing
ovation …a když ne to, tak alespoň bedna!
Nakonec úspěšnější bylo A-čkový družstvo v hlavní
kategorii (ve složení Karýk – Saška – Hasáček –
Romča K. – Hašan), které si kontrolovaně dojelo
pro 2. flek. Jo až druhej – plány nám zkřížil reproši
nabitý Jičín. Příští rok holt pojedem s dvojkou.

MČR Sprint
Tonda Svoboda v M14 1., Saška 2., Karýk 6.
MČR long
Tonda Svoboda v M14 1., Kovák 2. V M17,Hasáček 1.
V M20, hašan 4. V M20, Robík 3 v MW11

Všechny české juniorské i
dorostenecké štafety dojíždí na
2.místě, a tedy 4xstříbro pro
KOSáky

Vetošský MS v GER
Lesič s Hášou jsou
vicemistry
světa
v MTBO v M40, resp.
M50.

MTBO ČP celkový
A jakpa to dopadlo suma sumárum za celý rok?
TOP 10 si podrželi – 2. Tonda v M14 , 2. Kovák v M17 ,
5. Vojta v M17 , 1. Hasáček v M20, 7. Karýk v ME , 2.
Saška v W20 ,7. Janička v W21B. Jak si můžete
povšimnout, Hašan-několika násobný mistr světa
nebyl ani do 10. on totiž drze jezdil elitu a byl 3x na
bedně!
Ostudu nám ovšem dělají vetoši, pouze Jafa se umístil
v TOP 10 celkového žebříčku, další na to tak nějak s…

Ze života KOS

3xHS
3/11/2019
Letos lehce kluzká stráň přivítala 145
závodníků a závodnic, vyhráli ti
nejlepší! Třebas Mlátil! A traťové
rekordy zas nepadly.

Paralelní
I letos se konal nejslavnější závod –
O dres Mistra světa Bernta Friléna –
Paralelní 2019 – 41. ročník
I letos převládají závodníci z KOS
Plzeň – I když jich nebylo mnoho
I letos vyhrál Jirka Bouchal – již
posedmé – je to trochu nuda, ale
výzva pro dorostence.

Botokros
Závodu se zúčastnilo 174 závodníků.
Traťové
rekordy
zůstaly
nepřekonány,
protože
Jirkovi
Valešovi (taky orienťákovi přeci)
nejely na skluzavce trenýrky.

LOB – tedy Lyžařský OB
V LOBU nám to v Čechách sype, minimálně protože
na MČR:
• Terka Macholdová D17 1. middle a long
• Kačka Černá D17 1. sprint, 3. middle a long
• Saška D20 3. ve sprintu
• Mára Hasman H17 1. na longu
• Luďa H17 2. long a 3. middle
• Hašan H20 2. sprint a 3. middle
• Vodr H21 6. na sprintu
• Hašan M20 2. na masáku
• Mára, Radim, Luďa H18 3. místo štafety

Tréninky

O-duatlon
Letos to bylo všechno dvojtý… a
zamotaný! Posuďte sami!
1. Middle MTBO s prvky free
order: 12km ideálně (ženy 8km)
„Čípa je to Pytel?“ ze 2019
1:15000
2. Mikro OB free order: délka 1km
– „Na hřišti“ ze 2019 1:400
3. Mini middle MTBO 3km- „Čípa
je to Pytel?“ ze 2019 1:15000
4. Lesní „sprint" OB free order
1,7km. Pytel ze 2016 1:5000
5. Mini middle MTBO 1,9km „Čípa
je to Pytel?“ ze 2019 1:15000
6. Mikro OB free order: 0,3km „U
nás“ ze 2019 1:200
Každopádně vyhrál Mlátil!

Pohár osvobození města Plzně,
memoriál Ivana Zápotockého a
Jana Wavoka Vodrážky.
Letos se závodilo v Dobříči a
Plasích, kde se dohromady
zúčastnilo cca 360 člověkozávodníků na middlu a sprintu.
Navíc jsme uspořádali i oblastní
mistrovství štafet, odkud se jak
naši klucí tak děvčata nominovali
na MČR štafet, kde jak už víte
zaletěli parádně!
Díky pořadatelé, opět skvěle
uspořádané závody!

A v reprezentaci:
Na Mistrovství Evropy dospělých
do Turecka – nominoval se junior
Hašan a nevedl si špatně - TOP 30!
Na Juniorské MS ve švédské Pitea
– nominoval se Hašan a vybojoval
6. na sprintu a 10. na middlu.
Na MED se nominovali:
Lukáš Richtr (12. middle), Katka
Černá (14. sprint) a Tereza
Macholdová (13. middle)!
A ještě byli všichni na velké bedně
ve štafetách na 4-5.místě.
Na Světovou Univerziádu –
nominoval se Vašek Šňupárek –
jen si zlomil ruku a tak neodjel…

Ptáte se na pátek?
V pátek se přec vylehává forma!

Přes sezónu běží společné mapové
tréninky LPM a VPM - každé úterý
v 17 hod a pokaždé jinde, aby to
nebylo jednoduché!

Co taky běží v úterý jsou „úterní
rychlovky“! I když to na nich koncem
léta na rychlovkách vypadalo spíše
jako v jeslích, přes zimu budem
střídat vytrvalost s rychlostí. Máte se
na co těšít! Sledujte rychlovkářský
Fejsbůk – občas to klapne

Úterý
patří
tréninkům
dětí
v tělocvičně na „pajdě“ na Klatovské.
17:30-18:30 pro děti 7-10 let
18:30-19:30 pro děti 11-14 let

Středa patří dorostenecké rychlosti Tréninky našly zázemí na 25. ZŠ. v
17:00. První šatna vlevo, kdybyste
přišli pozdě.

Čtvrtek patří MTB(O) vyjížďkám a
MTBO lize, která začala hnedka z
jara… v dubnu tuším. MTBO liga sic
letos čítala jen 5 bodovaných
závodů. O to víc se ovšem jezdilo na
technické, mapové, vytrvalostní a
společenské dovednosti!
Jo a vyhrál Lesič!

Co se trénování týče - společně s LPM
určitě zajistíme i zimní ligu! Myslím,
že se můžete těšit minimálně na
jeden kvalitní závod každý měsíc!

Soustředění KOS v JIzerkách
Samotné soustředění začalo v pondělí, na
programu byl jeden mapový trénink denně,
druhá fáze byla „pouze“ běžecká, třetí fáze
schovka a fotbal a čtvrtá fáze saltíčka na
trampolíně. Samozřejmostí jsou oblíbené ranní
rozcvičky s Vodrem, a došlo i na vlastivědný
výlet, který vedl kolem říčky Josefova Dolu, při
kterém jsme zažili parádní bouřku. Bezedné
žaludky plnila skvělými dobrotami Ivka

Ostatní ze života KOS
Zasejc jsme slavili svatby
Zrodilo se několiko nových talentů a
někteří si ještě dávají na čas…
Pár mladých odešlo z rodné Plzně
studovat a získávat zkušenosti do
jiných měst
V kvízu to dáte určitě dohromady!

O-Gala
Honza Hašan Hašek je nejlepším juniorem jak v
LOB, tak MTBO. Gratulujeme! A bude tomu tak
i letos???
Přidá se někdo z mladých k němu?
My věříme, že rozhodně, Hašan si totiž rád
povídá s Petrem Kubáskem!

5O …..lala drát!
Díky kamarádi za skvělý víkend! Moc jsme si to užili…!

Kládař
Kládu si neodnesl Štěpán Kroupa za
hrdinský výkon na pískovcové
klasice v Doksech se ztrátou 59:38
min, ani Gibon, kterému nestačilo
53:12 min na Longu MTBO v M21E
(nutno dodat, že to byl jeho
nejlepší letošní výkon v Elitě, se
kterou se rozloučil).
Oba těsně překonal Rosťa při
3. etapě Orienteering adventure
v Krkonoších se ztrátou 60:22.

Přebor škol OB
Další ročník Přeboru škol v orientačním běhu je
za námi. Letos se zúčastnilo 243 dětí. To je
nadílka! Jestli se nám všichni rozhodnou pro OB,
máme co dělat!

