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ČSB - Klub biatlonu Kapslovna
Sportem za zdravím, zážitky a novými kamarády
Podpora dětí a mládeže
Oblast tělovýchovy a sportu
303 534 Kč
82 000 Kč
Naším cílem je přilákat další nové děti a mládež k pravidelnému sportovnímu
vyžití a tyto nové sportovce si dále udržet. Díky dalším výborným výsledkům
našich biatlonových reprezentantů ve světovém poháru se zvýšil zájem
o biatlon a opět se nám v loňském roce podařilo, že se naše základna rozšířila
o další mladé sportovce. Závodníky máme, ale nemáme pro všechny
vybavení. Finanční prostředky tak budou použity na nákup materiálu pro
sportovce (vzduchovky, malorážky, obaly na zbraně, obaly na lyže, nákup
nábojů do vzduchovek a malorážek, zimních popruhů na zbraně, terčů pro
biatlon), modernizace vzduchovkové a malorážkové střelnice, nákup
trezorové skříně na uložení nových zbraní.
Předpokládaný přínos vidíme ve zvyšování fyzické kondice dětí a mládeže,
a tím i k předcházení zdravotních problémů, jako je obezita, oslabená
imunita… Pravidelným tréninkovým plánem je zajištěno smysluplné využití
volného času – díky tomuto jsou děti a mládež víc chráněni před
„nežádoucími“ společenskými vlivy (užívání drog, alkoholu, gamblerství, …).
Dětem a mládeži se věnuje oddíl s dlouholetou působností (od roku 1976)
na Praze 3, kde má také sídlo.
Od roku 1976, kdy klub vznikl pod názvem ZO 331, se náš sportovní klub
zabývá letním a zimním biatlonem, dříve Dukelským závodem branné
zdatnosti /DZBZ - léto/ a Sokolovským závodem branné zdatnosti /SZBZ zima/. Během roku trénujeme 3-5x týdně na naší základně (střelnice
Kapslovna) a zúčastňujeme se celostátních a krajských závodů po celé naší
republice. V rámci přípravy též pořádáme letní a zimní soustředění.
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ČSB - Klub biatlonu Kapslovna
"Žižkovská stuha 2016" XXXX. ročník
Podpora významných sportovních akcí
Oblast tělovýchovy a sportu
50 500 Kč
31 000 Kč
Dne 2. dubna 2016, pořádáme již 40. ročník celostátního závodu "Žižkovská
stuha". Jde o 1. kolo pražského poháru v letním biatlonu, v disciplíně
"rychlostní závod - kros". Zároveň tento biatlonový závod pořádáme vždy jako
první závod v roce a tím i otvírání letní biatlonové sezony. V roce 2014 se
závodu zúčastnilo 120 závodníků. Letos /2015/ to bylo již 135 sportovců z celé
České republiky. Vítězové jednotlivých kategorií jsou dekorováni "Žižkovskou
stuhou". Závodníci, kteří se umístí na prvním až třetím místě, dále dostávají
dort a věcnou cenu. Závod je také otevřen i pro nové, příchozí zájemce
o biatlon. Díky výborným výsledkům našich biatlonových reprezentantů
ve světovém poháru se zvýšil i zájem o biatlon a o možnost trénovat v našem
biatlonovém klubu. Finanční prostředky budou použity na nákup zařízení
a materiálu pro přípravu sportoviště, běžeckých tras, vzduchovkové
a malorážkové střelnice, zázemí pro sportovce, nákup cen, občerstvení pro
závodníky, kteří doběhnou do cíle. Protože se letos koná jubilejní ročník,
chceme vítězům věnovat i poháry a připravit doprovodný program.
Předpokládaný přínos vidíme ve zvyšování fyzické kondice dětí a mládeže,
a tím i k předcházení zdravotních problémů, jako je obezita, oslabená
imunita… Naším cílem je přilákat další nové děti a mládež k pravidelnému
sportovnímu vyžití a tyto nové sportovce si udržet. Letos se nám to podařilo
a naše základna se rozšířila o další mladé sportovce. Pravidelným tréninkovým
plánem je zajištěno smysluplné využití volného času - díky tomu jsou děti a
mládež víc chráněni před „nežádoucími“ společenskými vlivy (užívání drog,
alkoholu, gamblerství, …).
Závod pořádá oddíl s dlouholetou působností (od roku 1976) na Praze 3, kde
má také sídlo a kde se věnuje výchově mladých sportovců.
Od roku 1976, kdy klub vznikl pod názvem ZO 331, se náš sportovní klub
zabývá letním a zimním biatlonem, dříve Dukelským závodem branné
zdatnosti /DZBZ - léto/ a Sokolovským závodem branné zdatnosti /SZBZ zima/. V roce 1977 byl uspořádán 1. ročník závodu "Žižkovská stuha" a od té
doby tento závod pořádáme každý rok. Během roku trénujeme 3x týdně a
zúčastňujeme se celostátních a krajských závodů po celé naší republice.

