Zprávy z ČOV
Porada sekretářů ČUS
Strahov, 12. 9. 2014

Aktivity ČOV
 Výstup z jednání VV ČOV 10. 9.
• Schválení rozdělení II. splátky loterijních prostředků pro
svazy z Top 80 MŠMT, Sokol, ČPV, FAČR, ČSLH, ČOV
a 19 svazů mimo Top 80 MŠMT. Celkem již rozděleno a
zasláno téměř 173 000 000,-Kč.
http://www.olympic.cz/text/108--odvody-z-loterii-do-sportu

• Finalizujeme darovací smlouvy s posledními dvěma
spol. - Penta a Slot Group.
 Zákon o podpoře sportu
• Všechny připomínky, které vzešly z nedávné veřejné
rozpravy v Tyršově domě, zpracovala Legislativní rada
ČOV a postoupí je Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy.

Aktivity ČOV
 Uznávání a schvalování svazů jako členů ČOV
• Sportovní svazy řídící jednotlivé sporty se mohou
začlenit do oficiální struktury českého sportu a
Českého olympijského výboru tím, že je ČOV:
1) Uzná za výlučné představitele daného sportu
2) Přijme za člena Českého olympijského výboru
http://www.olympic.cz/text/159--pravidla-uznavanisportovnich-svazu-a-prijimani-clenu-ceskehoolympijskeho-vyboru

Aktivity ČOV
 Kritéria pro TOP akce v ČR
• Komise mezinárodních vztahů ČOV připravila kritéria
k návrhu podpory tzv. TOP mezinárodních
sportovních akcí v ČR pro rok 2015. Po schválení VV
ČOV bude doporučeno MŠMT, aby tyto akce
finančně podpořilo. Podrobnosti na:
http://www.olympic.cz/upload/files/tpkkk.pdf

Sportovní úsek
 YOG Nanjing 2014
31 sportů, 3798 sportovců, 204 NOC
ČR– 14 sportů: 62 osob 37 sportovců (27 D + 10 CH)
22 osob doprovodu – 16 trenérů + šéf mise,
zástupce šéfa mise, press ataché, lékař výpravy,
fyzioterapeutka a Mladá ambasadorka.
Doprava: Charter - MO ČR, Excelentní způsob přepravy
– 12 hod – na rozdíl od ostatních týmů – až 30 hod na
cestě. Jednotné oblečení - Alpine Pro. Medicínské
zajištění - MUDr. Pavla Homolka a Mgr. Pavla
Kropíková – veškerá péče, včetně špičkových přístrojů,
(vysokofrekvenční laser, rebox atp.)

Sportovní úsek
Čeští sportovci získali celkem osm medailí:
1

Průdková Barbora, Nosková Nikola,
cyklistika
Lehký Roman, Rajchrt Jan

smíšená štafeta

2

Satková Martina

C1 ženy slalom

2

Průdková Barbora, Nosková Nikola cyklistika

družstvo mužů

2

Helešic Lukáš, Jech Miroslav

veslování

M2- 1000m

3

Hrubá Michaela

atletika

skok vysoký ženy

3

Hrubá Michaela

atletika

8x100 sm. štafeta

3

Hájek Kryštof

kanoistika

C1 muži sprint

3

Hilgertová Amálie

kanoistika

K1 ženy slalom

kanoistika

Celkem 25 umístění do 8. místa + 21 do 16. m.

Sportovní úsek
Čeští sportovci získali celkem osm medailí:

Sportovní úsek
 EH Baku 2015
• EH – naprosto nová soutěž s nejasnou návazností
• Ne všechny sporty na programu, EH jsou přijímány s
jistými rozpaky
• Možnost se předvést na multisportovní mezinárodní akci
• ČOV neměl EH v dlouhodobém marketingovém,
sportovním ani finančním plánu

Sportovní úsek
 EH Baku 2015
Analýza zájmu sportovních svazů a pravděpodobných
nákladů - je třeba přistoupit ke kooperaci svazů na této
akci.
ČOV (VV) rozhodl:
• Akce se zúčastnit v upraveném režimu
• Potvrzovat kvóty získané v mezinárodních kvalifikacích
• Přijmout „úsporný“ rozpočet akce v zredukované verzi
(bez kapesného, základní set vybavení atp.)
• Aplikovat spoluúčast 10 000,- Kč/osoba (vrácení financí
v případě úspěšné účasti sportovce)

Sportovní úsek
 Stipendia MOV
1. Pokračování stipendijních programů Soči – Pyeongchang
Eva Samková a Michal Březina, stipendisti ZOH Soči
(podmínky: předpoklad účasti na příštích ZOH, musí pokračovat
i v stipendiích na Pyeongchang) do 1.listopadu 2016
2. Stipendia Rio 2016.
Hlavní kritéria výběru: mezinárodní úspěšnost, bez OH medaile.
Po Soči 2014 výběr 14 kandidátů navržených svazy
30.7.2014 – přidělení stipendií

Aktivity ČOV
 Projekt Česko sportuje – II. ročník Sazka Olympijského
víceboje
• Silný partner – spol. SAZKA
• Spojení s OVOV
Celoroční projekt září 2014 - červen 2015, Více času na plnění
disciplín, Nový administrační a věrnostní systém pro učitele,
Atraktivnější disciplíny, Spojení s projektem OVOV, Analýza sportovních
předpokladů pro každého žáka, Nové úkoly ve Sportovních knížkách, Více
Olympijských hlídek, Sportovní set pro prvních 500 přihlášených škol, Ceny
v hodnotě 500 tisíc pro nejaktivnější školy
http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/?lang=cs

Děkuji za pozornost
www.olympic.cz

