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Dotační program: Podpora sportovních aktivit
OP 4: Mezinárodní aktivity v oblasti sportu
Název projektu: 18. roč. Mezinárodní veřejné závody v dálkovém plavání – Olympijské hry na Lipně

Záměrem je propagovat zdravý životní styl, pravidelné sportování a dálkové plavání a další vodní
sporty. Formou dvoudenního závodu přístupného pro širokou mezinárodní veřejnost bude
zorganizován již 18. ročník soutěže v plavání volným způsobem na otevřené vodě ve věku od 7 do 100
let na vzdálenost 500 - 10.000 m v kategoriích dívky, chlapci, dorostenci, junioři, muži a ženy. Tradičně
zde změří své síly i handicapovaní sportovci. Součástí veřejného závodu bude také závod v dálkovém
plavání, jako kolo Českého poháru v dálkovém plavání za účasti nejlepších plavců z ČR. Dále budou
připraveny ukázky činnosti VZS pro mládež a rodiče s možností vyzkoušet v praxi dovednosti v oblasti
poskytnutí záchrany tonoucím a první pomoci, doprovodné aktivity – lanová dráha, střelba se
vzduchovky, zdravotní, jízda plavidly atd. Další podrobnosti viz. příloha propozice.
Cílem projektu je umožnit široké mezinárodní veřejnosti prověření vlastních plaveckých a fyzických
dovedností a za dohledu instruktorů VZS ČČK a H. Rakouska, v rámci několik let existující přeshraniční
spolupráce, aktivně a smysluplně vyplnit volný čas. Umožnit také handicapovaným sportovcům aktivně
se zapojit do sportovní soutěže a vyzkoušet vlastní schopnosti a dovednosti. Popularizaci tradičních
plaveckých aktivit přispět k pravidelnému sportování a zdravému způsobu života populace. Vytvořit
důstojné sportovní podmínky pro organizaci závodu registrovaných plavců v rámci kola Českého
poháru v dálkovém plavání.
Předpokládaná účast aktivní 300 závodníků (z toho 150 mládeže do 18 let), doprovodný program 300
(z toho 200 mládež do 18 let). Projekt patří mezi významnou aktivitu v regionu (od 1 ročníku se aktivně
zapojilo téměř 6 tisíc účastníků). Upevňuje přátelské a sportovní vztahy mezi organizacemi z ČR a H.
Rakouska a má pevné místo mezi širokou veřejností. Na základě svého významu, vzorné organizace a
podmínek byla na žádost ČSTV sekce „Plaveckých sportů“ zařazena opět tato aktivita jako závod pro
registrované plavce v rámci Českého poháru v dálkovém plavání. Realizace projektu napomůže
zefektivnění a zintenzivnění vzájemné spolupráce partnerských organizací a národů v souladu s cíli
projektu. Touto akcí bychom chtěli také podpořit a představit rozmanité možnosti plaveckých
sportovních aktivit pro handicapované jedince a dokázat jim, že lze i do jejich nelehké životní situace
zapojit sport, který blahodárně působí na jejich fyzický i psychický stav.
Dotace JK 12.000,-

