Zprávy z ČOV
Porada sekretářů ČUS
Strahov, 24. 6. 2016

Aktivity ČOV
 11. 7. 2016 VV ČOV
• Zevrubné informace k letošním OH v Rio de Janeiru

 12. 7. 2016 NOMINAČNÍ PLÉNUM ČOV
• Schválení nominace ČOT: sportovců a členů doprovodu
• Přímý přenos České televize
Důležité: Upozorňujeme na nulovou toleranci MOV a WADA k dopingu.
Opatření budou ještě přísnější než při předchozích olympiádách už před
začátkem OH.

Aktivity ČOV – sportovní úsek
 Rio de Janeiro 2016, klíčové termíny

30.6. Svazy předají na ČOV Finální nominaci
a všechny dokumenty k SHORT LIST!!!
1.-10.7. ČOV projedná se svazy jmenovitou účast na OH, střídání Ao, atd.
11.7.
Ukončení kvalifikačního procesu MOV a MSF na OH
11.7.
Skupina sportovních expertů a VV ČOV projedná nominaci na OH 2016
12.7.
Plenární zasedání ČOV schválí finální nominaci na OH 2016
18.7.
Bude uzavřen přihláškový systém, ČOV zašle do Ria jmenovitou Finální
nominaci
22.7.
DRM – Delegation Registration Meeting v Rio de Janeiru
24.7.
Odlet prvního speciálu na OH
5.8.
Slavnostní zahájení Her XXXI. olympiády a otevření Olympijských parků
21.8.
Slavnostní zakončení OH 2016 a ukončení provozu Olympijských parků

Aktivity ČOV – komunikace
 Česká olympijská nadace
• Během 14. zasedání překonána hranice 1000. podpořeného dítěte. Celkově již
podpořeno 1058 dětí za více než 5,5 milionu Kč
• ČON podporuje děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, prostředky jdou vždy na
konkrétní účel (např. sportovní vybavení, členské příspěvky, soustředění).
• Více informací a přihlášky na nadace.olympic.cz

 T-Mobile Olympijský běh 2016
• Běh pro děti i dospělé na oslavu vzniku MOV a olympijské myšlenky
• Letos rekordní ročník: díky zapojení olympioniků a partnerů 51 míst po celé ČR, přes
52 tisíc běžců a 209 školních běhů, pro ČON na dobrovolném startovném
vybráno více než 220 tisíc Kč = dvojnásobná účast oproti loňskému roku

Aktivity ČOV – Česko sportuje
Sazka Olympijský víceboj 2015/2016

-1633 registrovaných škol
-207 760 přihlášených dětí
-85 000 sportovních vysvědčení,
které děti vedou přímo na web Sport v okolí,
(= databáze téměř 15 tisíc sportovních klubů
a další zajímavé informace o klubech
a sportech pro rodiče)
Odznak Všestrannosti Olympijský Vítězů
-80 krajských kol, 555 škol, 9194 dětí
-16 krajských kol, 403 škol, 2885 dětí
-republikové finále 9. a 10. září v Brně
odstartuje Evropský týden sportu 2016

Česko sportuje
Sazka Olympijský víceboj – To je basketbal
- od Lomnice nad Popelkou přes všechny kraje
až po Kunvald navštívila školy zapojené do Sazka
Olympijského víceboje basketbalová show.
Tu vyhrála čtrnáctka škol v soutěži To je basketbal.
„Děti se po celou dobu moc bavily. Tři z nich za mnou
dokonce v průběhu dopoledne přišly, že by chtěly od příštího roku začít hrát basketbal,“
říkal v Borotíně Ladislav Zrůst, místní basketbalový trenér.
Za školáky jezdili hvězdy jako Kateřina Elhotová, Tereza Vorlová, Hana Horáková, Radek
Nečas, Petr Czudek, Jiří Novotný, Marián Přibyl, Petr Treml, na show zavítal i trenér Michal
Ježdík. Děti po jejich vedením plnily řadu zábavných disciplín a soutěžily o ceny od českých
reprezentantů. 54 škol získalo basketbalové sety.
V tomto školním roce šlo o třetí spolupráci se svazem
po České baseballové asociaci (Baseball do škol)
a České asociaci stolního tenisu (Všichni za stůl II).

Aktivity ČOV – komunikace
 Evropský týden sportu (EWOS)
•
10. 9. – 18. 9. 2016
•

Rozbíhá se první komunikaci směrem k institucím, aby přihlašovaly své akce pod křídla EWOS a
značky BEACTIVE
•
Formulář pro zapsání akce bude k dispozici od 24. 6. na ceskosportuje.cz/tydensportu
•
Ambasadorem projektu je moderní pětibojař Jan Kuf
LETOŠNÍ NOVINKY :
•
Evropa decentralizuje projekt, akce se tedy zapisují přímo národním koordinátorům. Tím je pro
ČR ČOV, kontakt kubesova@olympic.cz
•
„Motivační program“ = akce, které se zapíší pod značku EWoS mezi prvními, získávají dárky pro
účastníky a plakáty

 Budoucí akce:
• 29. 6. Seminář pro novináře pře OH 2016, OC Quadrio Praha
• 11. 7. VV ČOV, ČNB
• 12. 7. Nominační plénum ČOV, Hrad – přímý přenos ČT

Děkuji za pozornost
www.olympic.cz

