Milí Sněhulákobijci,
Následujících pár otázek má za cíl zlepšit, zatraktivnit a posunout formát Sněhulákova kufru do dalších sezon. Za
uplynulých osm let se prakticky nic nezměnilo a my jsme si vědomi, že v roce 2014 jsou nároky na sportovní soutěž jistě odlišné
od roku 2005. Inspirováni svými vlastními předsevzetími, chceme krom sebe i Sněhuláka poslat do příští sezony v lepší formě.
Co to znamená? V tom sami nemáme jasno. Kdo my? No my všichni, kdo Sněhuláka běháme. K ujasnění dalšího
směřování by nám mohl napomoci následující (polo)anonymní dotazník, za jehož vyplnění vám děkujeme.
1. Co jsou pro Vás nejdůležitější přínosy Sněhulákova kufru (dále jen SK)? (vyber max. 3)
O Jdu se v zimě vyprdět (sám bych se běhat nepřinutil).
O Natočím o víkendu větší objem (sám bych nešel na víc než hodinu).
O Potrénuju na mapě (sám bych na mapu nešel).
O Potkám se s kamarádama, který bych jinak přes zimu neviděl.
O Zaběhám si pro změnu jinde, než doma za barákem.
O
2. Jak podle Vás SK naplňuje následující cíle:
ano ne málo
O O O Slouží ke stmelování jihočeské o-komunity.
O O O Slouží mládeži ke zlepšování výkonnosti.
O O O Slouží k výchově dalších pořadatelů.
O O O Slouží k vyblbnutí pořadatelů a pak se vyvarují excesů při pořádání žebříčkových
závodů.
O O O Slouží k udržení orientačního běhu na jihu Čech.
3. Pořádání závodů SK mě
O neláká.
O láká, ale nikdo mi ještě neřekl, že i já můžu pořádat.
O baví a mrzí mě, že se mi přihlásí málo lidí.
O baví a je mi jedno, že se mi hlásí málo lidí.
O nebaví, ale ze solidarity to dělám.
4. Když nejedu na závod SK, je to nejčastěji proto, že:
O je sníh a zima. V zimě se má sedět u kamen a luštit křížovky a né běhat.
O je sníh a zima. V zimě se má lyžovat / bobovat / skákat na lyžích.
O jedeme k babičce / dědovi / na hasičskej bál.
O se stejně počítá jen 5 z 9 závodů, tak je fuk, jestli pojedu nebo ne.
O Krumlov / Tábor / jánevimco je daleko.
.O avizovaný typ závodu mne neláká..
5. Uvítali byste, kdyby
ano|ne|fuk je mi to
O O O SK zahrnoval i hladký (krosový) závod?
O O O se počet závodů SK snížil, řekněme na 7?
O O O se v rámci SK běžely i noční závody?
O O O měl SK atraktivnější web, kde by mohlo přispívat více autorů?
O O O byly jasné termíny závodů už před začátkem prvního závodu?
O O O byla domluvená termínovka včetně pořadatel a míst závodů již před sezonou?
O O O pořadatel sprintu měl za povinnost vyhradit čas na další (hladké) proběhnutí mezi finišem a
vyhlášením výsledků?
O O O byl odměněn na konci sezony pořadatel nejhezčího závodu?
O O O se běhalo o atraktivnější ceny?

6. Směrný čas vítěze závodů SK by měl být
O Hlavně pestrý – chci sprinty, klasiky i dlouhé tratě.
O Krátký.
O Plus minus kolem hodiny. Když už někam jedu, ať se proběhnu.
O Jako u pražské zimní ligy, dvě hodiny a víc. Je třeba točit objem.
7. Některé tréninkové formáty, které by se daly využít pro závody SK, nejsou úplně fér ve smyslu
rovných podmínek. Například závod s hromadným startem a mírně farstovanou tratí, scorelauf se
zadanou první kontrolou atd. Takový závod
O je nefér a nemá ve Sněhulákovi co dělat.
O je nefér, ale ve Sněhulákovi to nějak skousnu.
O chci běhat, vždyť ho běhá tréninkově i reprezentace.
8. Představte si, že by měl mít SK jen 7 závodů. Jak byste je rozdělili do měsíců zimní sezony?
listopad ___ , prosinec ___ , leden ___ , únor ___ , březen ____ .
(V prvních osmi ročnících byl nejčastěji formát 2 – 2 – 2 – 1 - 2)
9. Jak jste spokojeni se současnou podobou Sněhulákova kufru?
Určitě ano

Spíše ano

Neutrál

Spíše ne

Určitě ne

počet závodů
atraktivita formátů jednotlivých závodů
pestrost závodů
startovné
sportovní konkurence
kvalita přípravy
informovanost o závodech
zázemí pro závodníky na jedn.závodech
rovnoměrnost rozložení v rámci kraje

10. Doplňte:


Na Vánoce by se měl Sněhulák běžet ideálně

(datum) a měl by to být

(formát závodu).


Ideální počet závodů SK je podle mě __, z toho aby se do konečného pořadí započítávalo ___
nejlepších výkonů.



Pořadatel závodu by měl být honorován ____ body do konečného pořadí.



Startovné by mělo být ___ Kč, protože



Jako ceny na konci ročníku by se mi nejvíc líbily/i/a:

.
.

Jméno

NEBO. nechci se podepisovat, vy byste mě za moje

názory lynčovali. Tak aspoň napíšu, že jsem se zúčastnil(a) cca
podílel(a) jsem se na pořádání cca

Díky za vyplnění.

z nich.

závodů

z 72,

a

