KOMISE SPORTOVCŮ

PŘÍLOHA 2
Podnět paní Sokolové
Zdravím Vás. Měla bych pro Vás jednu připomínku k soutěžím do komise sportovců…
Chtěli bychom připomínkovat začátky soutěží u juniorů 1 v ranní hodiny 7.00 (Kojetín), 7.15 (Ostrava)
a podobně, které se v poslední době množí. Prezence je v takovém případě 6.15/6.30-7.00 hod.
Bohužel to máme na soutěže většinou cca 2 hodiny cesty (a nejsme sami) + alespoň minimální
rezerva 15 minut a pokud bychom chtěli být ¾ hodiny předem na soutěži kvůli roztancování a tak
podobně, znamená to pro nás i s česáním vstávat cca ve 3.30 hod. A protože jsou to 12-13 leté děti,
vstává nejen dítko, ale i „servis maminka“, aby učesala a většinou i „servis tatínek“, aby dítko odvezl…
Samozřejmě chodíme normálně do práce a v pátky jsou všichni rodiče (i děti po náročném týdnu
unavení) a vstávání ve 3.30 není opravdu nic moc. Nevím, jaké výkony od dětí pak může porota
očekávat? Několikrát jsme si v místě narychlo sháněli ubytování (Brno, Kojetín). K tomu se zvedlo
startovné (nyní platíme obvykle 800 za pár za 4 soutěže – jun 1, 2), vstupné na soutěže je také
drahé… a když připočítáme benzín, tak 1 soutěž vyjde cca na 1700 i bez ubytování… Takže si
ubytování většinou rodiče rozmyslí… A vzhledem k rostoucím nákladům soutěží si asi plno soutěží
odpustíme a začneme si soutěže vybírat nejen podle zázemí, velikosti parketu, ale i podle času
prezence a výše startovného…
Proč nejsou na ráno dospělí/senioři, kteří se dopraví sami a jsou zvyklí vstávat do práce?
Víme, že je omezení, že děti nesmí tančit večer, asi by nebylo špatné udělat omezení i ráno? Je nám
jasné, že organizátoři se snaží nacpat tam co nejvíce soutěží, aby vydělali… nějak se to komercializuje
a vytrácí se smysl…
Řeší to spousta dalších rodičů a také je to od soutěží odrazuje, stačí se podívat na startovní listiny,
aby se po ránu sešlo aspoň 6 Céček, to už musí být… a pokud se jich 6 a více přihlásí, stejně se po
upravení a posunutí času prezence na dřív ráno odhlásí… a nemá smysl na soutěž jet… V šatnách
rodiče svorně brblají a nadávají, že se jim to nelíbí… Možná si to vedení Čsts uvědomuje a řeší to?
(Spíš si myslíme, že to nikdo neřeší…) Možná si myslíte, že to je ojedinělé…starty takto brzo ráno… ale
bohužel nejsou… Víme, že Céčka obvykle začínají, s tím jsme všichni smíření, ale obvykle bývaly
začátky kolem 9 hodiny, to už se dá nějak normálně stíhat…
Nechceme si stěžovat, ale spíš upozornit na to, co se děje… Pokud se nikdo neozve, tak se nic
nezmění… (Možná se nic nezmění, ani když se ozveme…, ale aspoň máme snahu na to upozornit…
Navýšení ceny startovného by mohla být další připomínka...

Hezký den

