Pracovní materiál k diskuzi o revitalizaci české sportovní chůze
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Chůzi jako tradiční a rovnocennou atletickou disciplínu vrátit na stadiony a podpořit na
okruzích
Hledat cesty jak dostat chůzi mládeže do systému přeborů krajů. To znamená projednat návrh
pro ČAS (trenérská rada ČAS a soutěžní komise ČAS), kterým formou doporučení toto navrhne
KAS.
Zařadit závody mládeže, které budou v jakékoliv formě zařazeny do soutěže o Pohár, do
všech ligových chodeckých soutěží dospělých (mimo druhého kola extraligy). V současné době
je šest kol a k nim lze přiřadit některé závody s kvalitním zázemím. Vyhodnocení celého ročníku
lze při závěrečné hodinovce (J. Smola). Kvalitní zázemí znamená min. elektronická časomíra a
dostatek kvalitních chodeckých rozhodčí. Pokud bude Pohár ekonomicky zajištěn, tak pro
nejlepší závodníky uspořádat např. společný výcvikový tábor.
Nabídnout „spřáteleným“ firmám (J.Smola, V.Haničák, H.Sonnek, M.Blažek, D.Vavřačová aj.)
účast na vybraných závodech, na kterých by se mohly marketinkově podílet. Mohlo by jít
předběžně o tyto závody – Olomoucká dvacítka, Milovice Pohár starosty, Nové Město nad
Metují, vložený závod mládeže v Poděbradech, Rumburk, kde všude lze garantovat kvalitu
závodu a splnění marketingových podmínek. Ostatní závody mohou vzejít z další diskuze. Je
ale potřeba potenciální partnery oslovit!
Vymyslet systém hodnocení soutěže pro mládež, Český pohár (kategorie, vzdálenosti,
bodování). V začátku možná upřednostnit ČP mládeže, dospělí mají svoje ligová kola a moje
zkušenost (PK) z jednání Soutěžní komise ČAS je taková, že při prvním náznaku nějaké jiné
soutěže mimo ČAS doporučí SK zrušit chůzi v lize. Dospělí by se do ČP mohli přiřadit např. po
několika (2-3) sezónách rozjezdu ČP mládeže.
Výsledky jednotlivých kol poháru i průběžný stav poháru zveřejňovat na chodeckých webech i
případně na oficiálním webu ČASu a spolupracovat se statistiky ČAS.
Nabízet chodeckou metodiku oddílům a klubům. Metodiky je dost, je co nabízet. Na webu
chodec.clsport.cz, podebradywalking.com., mschp.cz
Lépe pracovat při sestavování chodecké termínovky, aby se nepřekrývaly termíny ligové chůze
s ligou na dráze nebo s M ČR (gigant) a spolupracovat s SK ČAS.
Vytvořit oficiální Radu česko-moravské sportovní chůze, která by koordinovala chod
sportovní chůze. Z počátku je nutno se zaměřit na mládežnickou chůzi, to by měla být
priorita. Myslím si, že nemá cenu tlačit na svaz jinými požadavky. Na svazu musí vidět naši
snahu chůzi rozjet a to od mládeže.
Informovat ČAS o naší aktivitě.
Usilovat o zachování Sekce chůze při TR ČAS s rozpočtem na přípravu reprezentantů.
Pozitivně chůzi propagovat nejen v rámci atletických disciplín, ale i v jiných sportovních
odvětvích, kde bude dána možnost relativně brzy vyniknout a brzy se prosadit i v mezinárodní
konkurenci.
Propagovat chůzi a informovat o dění kolem chůze nejen na chodeckých stránkách, ale využívat
svazový web a snažit se nabídnout problematiku sportovní chůze i do svazových tiskovin.
Snažit se o společná soustředění tréninkových skupin, o výměnu informací, např. kdo kam na
závody doma nebo v zahraničí (vytíženost aut apod.), aby se včas dařilo obsazovat závody ve
snaze závod zkvalitnit, zatraktivnit a podpořit pořadatele.
Pozitivně chůzi propagovat mimo atletiku, ale i v rámci atletických disciplín s tím, že je to
příležitost nejen pro „odpadlíky“, kterým nic jiného nejde, nýbrž i pro šikovné běžce, cyklisty,
běžkaře, triatlonisty apod. s možností se relativně brzy prosadit v mezinárodní konkurenci
Průběžně pracovat na podpoře chůze v dosud „nechodeckých“ oddílech (pokud se začne
chůze častěji objevovat např. v soutěžích družstev mládeže, stoupne poptávka oddílů po
zaučení nováčků, vyškolení trenérů, rozhodčích atd.); nabídnout pomoc a radu, ale skupiny
ani družstva nevykrádat! Nechat v daném místě růst novou skupinu, trenéra, rozhodčí…
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V rámci širší členské základny co do počtu závodníků a trenérů, ale hlavně zainteresovaných
klubů, bude chůze samotné aktéry více bavit a ti pracovitější a talentovanější dostanou
příležitost výkonnostně růst ideálně ve svém mateřském oddíle, případně nejbližším okolí…
Informovat o dění kolem sportovní chůze na webových stránkách ČAS, Atletických listech i
v časopisu „Atletika“
Tento materiál postupně dopracovat do konkrétnější podoby na Novoměstskou procházku
v neděli 30.7. v NMMET

V době mezi 11. 6. 2017 a 20. 6. 2017 zpracovali David ŠNAJDR a Petr KRATOCHVÍL
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do „Rady sportovní chůze“ oslovit již nyní konkrétní lidi s oblastí působnosti.
Tomáš HLAVENKA – zkušenost s pořádáním Moravsko – slovenského poháru. Tuto zkušenost by
mohl přinést do uspořádání Česko – moravského poháru mládeže v chůzi.
Petr BRANDEJSKÝ – zkušený statistik, zajistit pohár po stránce statistiky a případně bodování.
Josef NEJEZCHLEBA – dlouholetý trenér chůze, chodec a nově i předseda KAS Moravskoslezského
kraje
Oldřich ZVOLÁNEK – místopředseda ČAS, který má k chůzi dlouhodobě blízko minimálně jako
dlouholetý vedoucí chodeckých výprav na vrcholné akce EA, nebo IAAF.
Ondřej VEVERKA – zkušený, erudovaný a pracovitý činovník KAS KHK a nově předseda Soutěžní
komise ČAS
Petr KRATOCHVÍL – neúnavný pořadatel a propagátor chůze, člen SK ČAS, komunikace s ČAS
Zdeněk SIMON – zkušený rozhodčí, získat a vyškolit nové chodecké rozhodčí, zajistit starty
v zahraničí
František PÁRYS – zkušený rozhodčí a trenér. Využít jeho dlouhou praxi ve službách chůze.
Jan REIN – trenér, chodec, pořadatel, činovník…
David ŠNAJDR – chodec, trenér, činovník, šéftrenér SG Jilemnice
Jan POLÁŠEK, Karel KETNER, Petr CHODĚRA, Mirek SADIL, Jirka BECK a další
Pod vedením Davida ŠNAJDRA (mládež) a Ivo PITÁKA (dospělí) sestavit trenérskou radu, která by
hledala a koordinovala rozvoj nových talentů.
Využít moje (PK) zkušenosti ze Soutěžní komise a přípravy chodeckých termínů.
Je třeba:
- rozdělit jednotlivé oblasti činnosti Rady chůze konkrétním lidem ochotným pracovat na jejich
realizaci
- přesvědčit vedení ČAS o vhodnosti oficiální distribuce některých bodů z těchto „chodeckých
kompaktát“ členské základně oficiálními svazovými kanály a na hlavičkovém papíře.

