Evidenční
číslo žádosti

Název projektu - SPORT

28

Beskydský pohár žáků ve skoku na lyžích Kozlovice
2018

39

MČR juniorů a žáků v rybolovné technice

Výše grantu (Kč)

Žadatel

30. ročník Beskydského turné 4 můstků. Mezinárodní závod.
Startují děti (4 - 14) ve 4. kategoriích. Cílem je zabezpečit
důstojný a reprezentativní průběh závodů.

18 000 Kč

Ski klub Kozlovice, z.s.

Nominační závod pro MS 2018 v Polsku. Rybolovná technika je
spec. částí sportovního rybolovu s 90 letou tradicí. Účast 70
dětí + doprovod.

15 000 Kč

Český rybářský svaz

20 000 Kč

VK Raškovice z.s.

Cíl projektu

30

Cílem projektu je rozvíjet volejbalový talent dětí v soutěžích a
Doplnění sportovního vybavení týmů mládeže VK
podpořit děti v smysluplném trávení volného času. Celkem 75
Raškovice a vybavení pro pořádání turnajů pro mládež
dětí. Využití pomůcek i při turnajích.

32

Výchova a rozvoj mládeže Rugby Clubu Havířov - kdo
sportuje ten nezlobí

Cílem je zabezpečit výchovu a rozvoj dětí 6 - 18 let. Tréninkové
pomůcky jsou zastaralé, potřeba vyměnit za kvalitnější. Cílová
skupina cca 90 dětí.

20 000 Kč

Rugby Club Havířov, z.s.

60

Snaha zajistit lepší materiálovou výbavu a dostatek
Zajištění výuky a sportovní přípravy dětí oddílu plavání
tréninkových jednotek. Část financí bude použita na uspořádání
TJ Slavoj Český Těšín
oddílových závodů. 85 členů

11 800 Kč

TJ Slavoj Český Těšín

42

Zajištění mezinárodního závodu ve wakeboardingu a
Mezinárodní závod ve wakeboardingu - Golden WAKE
wakeskatingu. Závod je součástí největšího seriálu závodů v
Tour
tomto sport. odvětví v celé Evropě

20 000 Kč

Vodní lyžování a
Wakeboarding Havířov
z.s.

20 000 Kč

TJ Sokol Krmelín, z.s.

15 000 Kč

Jakub Tomáš

7 500 Kč

Tělocvičná jednota Sokol
Svinov

38

Víkend s Házenou 2018

8

Nohejbalový turnaj Poruba!!! OPEN

34

Pořadatelství turnaje mladšího žactva

Akce má za cíl získat zájem dětí a mládeže pro sportovní a
pohybovou činnost. Součástí je zakončení házenkářské sezony.
Bonusem účast několika reprezentantů ČR. 40 dětí
5. ročník nohejbalového turnaje. Určeno pro začínající i
pokročilé hráče, rodiny a děti - rozvoj zájmu dětí o sportovní
aktivity. Bohatý doprovodný program (např. štafetový běh
apod.)
Uspořádání tradičního turnaje Svinovské Pandy v Národní
házené. Smíšený turnaj 8 družstev (9 - 12 let), 80 dětí. Zvýšení
prestiže oddílu. Organizační zajištění

