… sport bez omezení
KDY:

13. 7. - 15. 8. 2020

KDE:

PVA EXPO PRAHA – Beranových 667, Praha-Letňany
(Hala 6)

OBSAH:

Fotbalové hřiště 20 x 13m
Fotbalová klec
Teqball
Pohybová gramotnost

*Toalety, hygienická opatření, občerstvení je zajištěno dle platných norem a nařízení.

… proč právě s námi
Vytvořili jsme unikátní projekt, který zohlední všechna vládní nařízení, ale zároveň vytvoří místo, kde se budou
moci aktivně vyžít sportovci ať již jsou profesionály, poloprofesionály či nadšenci, zároveň myslíme na všechny
věkové kategorie od nejmenších dětí, kteří se mohou zúčastnit projektu pohybové gramotnosti, dospělé, pro než
je nachystána fotbalová arena, fotbalová klec či teqball stoly, ale i seniory, pro které je připraven walking
football.
Projekt vznikl spojením areálu PVA EXPO PRAHA, projektu PRAGUE KEMP LETŇANY a společnosti SPORTIMA, která má
dlouholeté zkušenosti s pořádáním sportovních a společenských akcí.

Snahou je zabavit mládež atraktivní formou a využít prostor s profesionální technikou ke vzdělávání dětí v oblasti tělesné
výchovy, zdravého životního stylu a uvědomění si zdravých životních pohybových návyků.

PŘIJĎTE ZAŽÍT TU JEDINEČNOU ATMOSFÉRU
PŘIJĎTE UDĚLAT NĚCO DOBRÉHO PRO SVOJE TĚLO

… Sportima Arena
… Sportima Arena
UNIKÁTNÍ MOBILNÍ HŘIŠTĚ
20 x 13 m

LED obrazovka: živý obraz, reklamy, prezentace
Osvětlení: hrací plochy, scénická světla, efekty

Ozvučení: hudba, živé komentáře, efekty
Mantinely fotbalové arény: prostor pro Vaši reklamu

… fotbalová arena
Parametry:
• Velikost hřiště:
• Velikost fotbalové branky:
• Počet hráčů v týmu:
•
•
•
•

Umělý trávník
Ochranné mantinely a sítě
Ochozy pro diváky
Prostor pro Vaši reklamu

Turnaj – technika:
• Profesionální ozvučení
• Scénické osvětlení
• LED obrazovka

20 x 13 m
3x2m
3+1

… fotbalová arena

… fotbalová klec
Parametry:
• Průměr klece:
• Herní systém:
• Míč:
• Vítěz:
•
•

Umělý trávník
Ochranné sítě

5m
1 vs 1
dle příslušného věku
po dosažení tří branek

… teq ball
Parametry:
• Velikost hracího stolu:
• Herní systém:

5m
1 vs 1 I 2 vs 2

Teq ball:
• Nově se rozvíjející sport
• Podobná hra stolnímu tenisu
• Hráči hrají jakoukoliv částí těla, kromě rukou
• Jedná se o zahnutý stůl
• Míč podobný fotbalovému

… pohybová gramotnost
Průprava dětské gymnastiky I dětské atletiky
Parametry:
• Věk: předškolní a školní věk (1. stupeň)
• 6 gymnastických dílů náčiní
• 1x hranol 30 x 30 cm, d = 120 cm
• 1x hranol/půlkulatý 30 x 30 cm, d = 120 cm
• 1x most 852 x 42 x 60 cm
• 1x kruh s průměrem 60 cm
• 2x U stojan, v = 60 cm, š = 60 cm
Materiál:
• Jádro z PUR pěny
• Potah z bezftalátové koženky

… pravidla utkání
Pravidla:
• Hrací čas: 1 x 12 min
• Mezi zápasy pauza 2 min
• Zápas začíná i končí zvukovým signálem
• Zahájení: rozehra z místa značky na středu hřiště
•
•
•
•

Rozehra po gólu: hráč rozehrává ze středového kruhu
Střídání hráčů: v přerušené hře skrze branku
Brankoviště: vyznačeno čarou
Brankář: může chytat rukama pouze v prostoru brankoviště

•

•

Rohové kopy: roh je proveden přihrávkou z rohu, místa, kde se spojuje mantinel brankové čáry a mantinel autové
čáry
Pokutové kopy: v případě hrubého faulu bránícím týmem ve vlastním brankovišti je zahráván pokutový kop ze
značky pokutového kopu. V případě, že pokutovým kopem není vstřelena branka, rozehrává tým, proti kterému
byl nařízen pokutový kop, od vlastní branky
Přímé a nepřímé kopy: všechny volné kopy jsou nepřímé, nejbližší bránící hráč může stát nejméně 2 m od míče

•

Hráčům se zakazuje hrubá hra, strkání a držení protihráče rukama

•

… možnosti pronájmu
Jednotlivec:
Celá arena:
• 1 hodina
• 2 hodiny
• ½ dne (5h)
• 1 den (11h)
• Víkend

200 Kč/hod dospělý
150 Kč/hod dítě do 12 let

3 000 Kč
5 000 Kč
12 000 Kč
20 000 Kč
40 000 Kč

Vstupné pro diváky I neaktivní sportovce: 100Kč/den
Turnaj:
Rádi pro Vás připravíme turnaj dle Vašich požadavků a potřeb. Zajistíme rozhodčí, roztleskávačky, produkci kolem
turnaje, doprovodný program, catering a další služby. Cena a finální podoba turnaje či firemní akce je dle individuální
domluvy.

… kontakty
Pavel Jakubec
jednatel, SPORTIMA s.r.o.
+420 605 980 002
jakubec@sportima.eu

Miroslava Melcrová
Vedoucí OT Eventy
+420 739 904 149
melcrova@abf.cz

