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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VE FOOTBAGU 2006 V LITOMĚŘICÍCH

Oficiální webové stránky MČR ve footbagu:

http://www.footbag.wz.cz/mcr2006/

Datum: 26.-27. srpna 2006

Místo: Litoměřice - areál sportovního hřiště Masarykovy ZŠ ve Svojsíkově ulici

Důvod: chtěli bychom co největšímu počtu lidí ukázat, o čem vlastně footbag je

Vstup: vstupné 20Kč každý den (+ footbagový míček zdarma!)

Pořadatelé

Česká footbagová asociace (ČFA)

Informační centrum pro mládež (ICM) v Litoměřicích

Zodpovědné osoby

Michal Daněk - zástupce ČFA

Miroslav Chlumský - zástupce ICM Litoměřice

O co jde?

Footbag neboli hakis(ak) je novodobý, velmi atraktivní sport spadající do kategorie 
tzv. freestylových sportů (více informací najdete na webu MČR). MČR je 
každoročním vyvrcholením footbagové sezóny v ČR. Protože je tato soutěž open 
(„otevřená“), setkáváme se často s účastí některých zahraničních hráčů (většinou ze 
střední Evropy). Přestože je footbag poněkud neznámý sport, má tato akce vskutku 
„profesionální“ charakter - hned několik českých hráčů se řadí mezi světovou špičku; 
nejlepší hráči ČR jsou zároveň mistrem a vicemistrem světa v nejdůležitějších 
soutěžních disciplínách.

Cíl projektu

Cílem je uspořádání soutěže Mistrovství České republiky ve footbagu v Litoměřicích, 
prezentace tohoto moderního sportu veřejnosti a jeho popularizace. Součástí 
myšlenky celého projektu je také oslovení mladých lidí vhodným způsobem trávení 
volného času.

Důvody realizace

 umožnění hráčům ČR bojovat o tituly mistrů republiky v několika rozličných 
footbagových disciplínách

 propagace a popularizace footbagu jako zajímavého a atraktivního sportu

 vytvoření alternativy pro trávení volného času dětí a mládeže

 podpora seberealizace mladých lidí

Co vlastně potřebujeme?

MČR ve footbagu 2006 je projektem, který ve své podstatě nemá žádné počáteční 
finanční prostředky. Proto je nutné, abychom tyto prostředky získali v co největším 
předstihu tak, aby s nimi bylo možné kalkulovat a celou akci uzpůsobit daným 
možnostem. Tímto bychom rádi oslovili všechny, kteří by měli zájem jakýmkoliv 
způsobem podpořit tuto atraktivní událost.
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Potřebné finance

Mistrovství České republiky je akce, která potřebuje dostatečné prostředky k jejímu 
správnému a plynulému průběhu. Pomocí následující tabulky si můžete udělat 
obrázek, jaké náklady jsou s naší soutěží spojené, případně jakým způsobem byste 
nás mohli podpořit. Pamatujte, že i sebemenší podpora je pro nás velice významná!

Druh nákladů v rámci projektu částka (Kč)

pronájem prostor (sportovní hřiště, hala) 5 000

ozvučení prostor 6 000

propagace, reklama (plakáty) 8 000

ubytování soutěžících (3 noci, 50 hráčů) 15 000

občerstvení soutěžících (jídlo, pití) 5 000

odměny pro vítěze (poháry, medaile) 3 000

ostatní výdaje (doprava, telekomunikace apod.) 3 000

Celkem 45 000

Jak Vám poděkujeme?

Je pochopitelné, že nám případný sponzor neposkytne výpomoc jen na základě 
nějakého charitativního smýšlení. Je důležité, aby takovýto dárce mohl vidět 
konkrétní výsledek svého počínání. Akce tohoto charakteru by měla zaručit 
dostatečný zájem veřejnosti, a to je pro vlastní prezentaci sponzorů potěšující 
okolností. Protože právě na sponzorech stojí konečná úroveň našeho mistrovství, 
věnujeme jim maximální možnou péči.

Způsoby prezentace sponzorů:

 umístění (vyvěšení) reklamního materiálu v místě konání soutěže

 vložení informací na oficiální web MČR ve footbagu

 tisk loga na plakáty naší akce

 děkování při rozhovorech pro média - mediálními partnery budou například:

- regionální TV Litoměřicka a Lovosicka

- měsíčník Lovosicko a Roudnicko (obojí 6000ks do všech domácností zdarma)

 další prezentace dle potřeby jednotlivých sponzorů

Na koho se obrátit?

Hlavním iniciátorem a zároveň pořadatelem akce je Michal Daněk. V případě 
jakýchkoli dotazů, připomínek, nebo v nejlepším případě dokonce nabídek podpory 
se obracejte na něj.

Michal Daněk (kontaktní informace)

Pozice: student, hráč footbagu, statistik ČFA

Adresa: Křižíkova 4, Litoměřice 41201

E-mail: michal@footbag.cz

Mobil: +420 776 719 294

ICQ: 285-335-004


