Zprávy z ČOV
Porada sekretářů ČUS
Strahov, 20. 5. 2016

Aktivity ČOV
 28.4. zasedal VV ČOV
• Schváleno rozdělení 1. splátky loterijních prostředků za první kvartál
2016 – společnosti darovaly na sport mládeže celkem 156 milionů Kč:
• 60 milionů vyhrazeno krajům na spolufinancování tělovýchovných
aktivit na jejich území
• pro sportovní subjekty zůstala částka 96 milionů Kč. Spolu s
nerozdělenými prostředky z roku 2015 ČOV poslal sportovním
subjektům 110 milionů Kč

• Další informace o dělení loterijních prostředků najdete ZDE

Aktivity ČOV
 28. zasedalo Plénum ČOV
• Schválena nominační kritéria pro sportovce a doprovody
• Schváleno zvýšení odměn pro medailisty z Her XXXI. olympiády v Rio
de Janeiru 2016:
•
•
•
•
•

(

ZLATO 1 750 000 Kč
STŘÍBRO 875 000 Kč
BRONZ 525 000 Kč
+ 15 % oproti roku 2008

V obdobném poměru se zvýšily i odměny pro týmové
sporty a realizační týmy.

Aktivity ČOV – sportovní úsek
 Rio de Janeiro 2016
• Aktuální stav kvalifikací: k 19. 5. 2016 měla ČR 70 účastnických míst
Vývoj kvalifikace sledujte ZDE.
• Seminář k přípravě účasti českého olympijského týmu na Hrách XXXI.
olympiády: 26. 5. od 9:00 hodin v tiskovém sále Fotbalové asociace
ČR na Strahově (Diskařská 2431/4, Praha 6)
• Nejnovější informace týkající se zajištění ČOT
• Harmonogram závazných termínů a administrativní požadavky
k zabezpečení závěrečné fáze přípravy na OH
• informace o postupu v přípravě finální nominace a eventuálních
dvoustranných konzultacích mezi svazem a ČOV

 Aktivity ČOV – sportovní úsek
 Připravují se stipendia pro PeongChang
• ČOV ve spolupráci s Olympijskou solidaritou MOV nabízí možnost
čerpání finančních prostředků v rámci programu „Olympijská stipendia
pro sportovce – PyeongChang 2018“.
• Program je určený pro sportovce, kteří jsou v přípravě na ZOH 2018 a
mají adekvátní technickou úroveň, která jim umožní usilovat o splnění
olympijských kvalifikačních kritérií.
• Do programu mohou sportovní svazy hlásit pouze sportovce, pro které
bude stipendium značným přínosem při financování tréninku a kteří
nemají přístup k alternativním finančním prostředkům, z nichž mohou
svou sportovní přípravu hradit (např. granty, sponzorské smlouvy,
odměny za umístění apod.)
• V brzké době přijdou na určené sportovní svazy další informace ze
sportovního úseku.

Aktivity ČOV – komunikace
Všem děkujeme za účast na focení pro Team Guide ČOT a akreditace!

 Cena Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského
• Sportovci vybrali obhajobu mistrovského titulu Ondřeje Synka ve
veslování za nejhodnotnější výkon roku 2015
• Do hlasování se zapojili čeští reprezentanti z Londýna 2012, Soči
2014, Světových her v Cali 2013 a Evropských her v Baku 2015
(každý sportovec má pouze jeden hlasů)

Aktivity ČOV – Česko sportuje
Sazka Olympijský víceboj
Na konci června získají školáci, kteří splní všechny disciplíny Sazka Olympijského víceboje,
sportovní vysvědčení s přímým propojením na portál Sport v okolí a jednotlivé sportovní kluby.
Očekáváme, že sportovních
vysvědčení rozdáme
více než

80 000!
Vysvědčení s odkazem na Sport v okolí dostávají
také školáci, kteří splní všechny disciplíny
Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů.

Aktivity ČOV – Česko sportuje
Sport v okolí
Na webu Sport v okolí představujeme
rodičům i jednotlivé kluby a sporty v rámci rozhovorů
a textových nebo obrazových reportáží.
Prosím, připomeňte zástupcům vašich klubů, že mohou
sami zapisovat své organizace nebo mohou osobně
editovat údaje již zadané do databáze.
I jejich činnost můžeme takto zpropagovat!

Aktivity ČOV – Česko sportuje
Sazka Olympijský víceboj – Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů
V květnu odstartovala krajská kola Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, který založili
olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Finišují ještě okresní kola
sedmého ročníku tohoto projektu, který je součástí Sazka Olympijského víceboje. Krajských kol
proběhne celkem 16 a nejlepší družstva i jednotlivci se z nich kvalifikují do republikového finále,
které 9. a 10. září zahájí Evropský týden sportu.

Česko sportuje
Sazka Olympijský víceboj – To je basketbal
Desítky skvělých pokřiků na podporu
basketbalové reprezentace
v olympijské kvalifikaci pro Rio
a spoustu nápaditých videí vytvořily školy,
které se zapojily do soutěže To je basketbal.
Tu v rámci projektu Sazka Olympijský
víceboj připravily společně
Česká basketbalová federace
a Český olympijský výbor.
Školy soutěžily o basketbalové sety s míči
a dresy a také o návštěvu
show s basketbalovými hvězdami.
Do Plzně tak zavítala například
vicemistryně světa a vítězka Euroligy
Kateřina Elhotová.

Aktivity ČOV – komunikace
 T-Mobile Olympijský běh 2016
• 22. 6. 2015 na zhruba 50 místech v ČR jako oslava založení MOV
• Startovat je možné nehledě na lokalitu i přes tzv. individuální výzvu v mobilní
aplikaci Endomondo
• Dopolední dětské běhy pro školy
• REGISTRACE na www.olympijskybeh.cz – aktuálně již přes 35 tisíc
běžců!


•
•
•
•

Budoucí akce:
26. 5. Představení olympijské kolekce pro Rio 2016, OC Quadrio
31. 5. VV ČOV, Česká národní banka
15. 6. Zasedání České olympijské nadace, Praha
22. 6. T-Mobile Olympijské běh, různá místa ČR

Děkuji za pozornost
www.olympic.cz

