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Trnava Frisbee Games

● Frisbee (lietajúci tanier) je hra, ktorú pozná takmer každý, ale zároveň je to aj 
uznávaný šport s množstvom disciplín*, ktorým sa profesionálne venujú tisíce 
hráčov po celom svete

● História lietajúceho disku siaha až na začiatok 20. storočia, pričom najväčšiu 
popoularitu mal tento šport v 70. a 80. rokoch v USA

● Bežne sa konali veľké turnaje zložené z niekoľkých disciplín, na ktoré sa 
chodili pozerať desiatky tisíc divákov

● Na tradíciu týchto turnajov chce nadviazať turnaj Trnava Frisbee Games, 
ktorého cieľom je predstavenie jednotlivých Frisbee disciplín širokej 
verejnosti, najmä deťom a mládeži 

● Nepôjde pritom len o pasívne sledovanie hry, diváci si budú môcť všetky 
disciplíny vyskúšať v rámci workshopov pod vedením skúsených 
profesionálov 

              
              * Športy s lietajúcim tanierom sú oficiálne uznávané Medzinárodným olympijským výborom. Viac >>

http://cald.cz/novinky/mov-udelil-mezinarodni-federaci-letajiciho-disku-wfdf-plne-uznani


Divácky najatraktívnejšia disciplína, 
kedy tímy dvojíc a trojíc predvádzajú s 
diskom najrôznejšie technické a 
akrobatické triky.

V rámci TFG sa uskutočnia
MAJSTROVSTVÁ SVETA

Očakávame
100 - 150 súťažiacich z celého sveta

Viac o Freestyle Frisbee >>

Vzrušujúca interakcia človeka, psa a 
lietajúceho disku. Divákov zaujmú 
disciplíny ako rýchlostná distance,  
freestyle s prvkami akrobacie a pod.

V rámci TFG sa uskutočnia
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY

Očakávame
150 - 250 súťažiacich z celého sveta

Viac o DogFrisbee >>

Dynamický tímový šport a svetovo 
najrozšírenejšia disciplína s lietajúcim 
tanierom. Divácky veľmi atraktívny.

V rámci TFG sa uskutočnia 
MEDZINÁRODNÝ TURNAJ KLUBOV

Očakávame
200 - 300 súťažiacich z celého sveta

Viac o Ultimate Frisbee >>

Obdoba klasického golfu, kde sa 
namiesto palíc a loptičiek používajú 
lietajúce taniere, ktoré je potrebné 
dostať do špeciálnych košov.

V rámci TFG sa uskutočnia
MEZINÁRODNÝ TURNAJ

Očakávame
Cca 100 súťažiacich z celého sveta

Viac o DiscGolfu >>

Celkový očakávaný počet súťažiacich: 550 - 800

Čo bude k videniu?
FreestyleFrisbee DogFrisbee UltimateFrisbee DiscGolf

http://www.freestylefrisbee.cz/freestyle-frisbee/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dogfrisbee
http://cald.cz/co-je-ultimate
https://cs.wikipedia.org/wiki/Discgolf


● Trnava je tradičnou športovou baštou na Slovensku, je 
dobre dostupná a poskytuje ideálne zázemie pre konanie 
akcie tohto zameranie a rozsahu

● Športový areál AŠK Slávia poskytuje dostatok priestoru 
pre uspokojenie potrieb jednotlivých športových disciplín a 
zároveň ponúkne skvelé zázemie pre organizátorov a 
hráčov

● Okrem hlavného atletického štadiónu a priľahlých 6 
futbalových ihrísk využijeme i ďalšie priestory areálu, kde 
vyrastie turnajová dedina a kemping pre súťažiacich

● Mimo areálu AŠK Slávia využijeme taktiež park Janka Kráľa, 
ktorý sa nachádza v južnej časti mesta a kde sa odohrá 
turnaj v Discgolfe

● Pozrite sa na video prezentujúce športový areál >>

Miesto

https://www.youtube.com/watch?v=WvhDQjqHlwk


POTENCIÁLNY DOSAH PROPAGAČNEJ KAMPANE

● Potenciálny zásah v rámci mediálnej kampane v médiách a na sociálnych sieťach- 700 000 ľudí
● Celosvetový zásah v rámci kampane (očakávame účasť až 30 krajín z Európy, USA a Ázie)
● Potenciálna návštevnosť turnaja - až 3 000 divákov
● Potenciálna sledovanosť live-streamingu - 10 000 ľudí z celého sveta (najmä medzinárodná sledovanosť)
● Výstupy z akcie (fotky a videá) sa vďaka početným hráčskym základniam jednotlivých športov dostanú k 

ľuďom z celého sveta

Zásah akcie a cieľové skupiny

CIEĽOVÉ SKUPINY AKCIE

● Hlavná cieľová skupina - deti a mládež
● Súčasťou propagačnej kampane budú série exhibičných vystúpení a 

workshopov na školách v Trnave a okolí a taktiež na detských 
táboroch v okolí Trnavy

● Deti by sme chceli vybaviť lietajúcimi diskami a motivovať ich k účasti 
na juniorskej súťaži, ktorá bude súčasťou Trnava Frisbee Games

● Disciplíny s lietajúcim diskom sú atraktívne pre všetky vekové 
skupiny



“Podieľajte sa s nami na usporiadaní tejto vzrušujúcej športovej udalosti a pomôžte nám ju 
zorganizovať čo najlepšie pre súťažiacich aj divákov.“

ČO PONÚKAME:

● Zmienka o Vašej spoločnosti  v rámci prezentácie turnaja v médiách – akcia bude pokrytá slovenskými tlačenými a digitálnymi 
médiami

● Branding na všetkých propagačných materiáloch (letáky, plagáty, brandwall)
● Možnosť prezentácie Vašej firmy v live-streame (internetovom priamom prenose z akcie) – možnosť umiestnenia loga, banneru či 

video-reklamy 
● Možnosť prezentácie Vašej firmy v dejisku akcie (bannery, informačný / predajný stánok apod.)
● Možnosť umiestnenia propagačných materiálov / produktových vzoriek apod. do hráčskych balíčkov 
● Prezentácia v rámci sprievodných aktivít, ktoré budú prebiehať v centre Trnavy
● Možnosť výroby lietajúcich diskov s logom Vašej firmy a ich distribúcia v rámci propagačnej kampane i počas akcie
● Možnosť barterovej spolupráce (napr. frisbee exhibície či workshop v rámci Vášho firemného večierku, team-buildingu apod.)
● Prezentácia v rámci propagačnej kampane na sociálnych sieťach
● Umiestnenie loga firmy (a spätných odkazov) na webe turnaja
● A ďalšie možnosti spolupráce na základe Vašich individuálnych požiadaviek

Ak máte záujem sa na akcii podieľať, radi sa s Vami osobne spojíme a dohodneme obojstranne 
výhodnú formu spolupráce.  

Ponuka spolupráce



Zárukou kvality akcie je skúsený organizačný tím, ktorý za posledných 15 rokov usporiadal 
alebo sa podieľal na organizácii mnoho úspešných turnajov, športových podujatí, festivalov a 
veľtrhov.

USPORIADALI SME:
● Majstrovstvá sveta a Európy vo freestyle frisbee (2008, 2011)
● Majstrovstvá sveta a Európy vo footbagu (2003, 2008, 2016)
● Majstrovstvá sveta v Ultimate frisbee (2010)
● Frisbeer Cup (15 ročníkov, najväčší indoor turnaj vo freestyle frisbee na svete)
● Majstrovstvá sveta vo freestyle footballe - Superball (2009 - 2017)
● Majstrovstvá ČR v Discgolfe (2015, 2017)

ORGANIZAČNE SME SA PODIEĽALI:
● Legendy (Najväčšia motoristická slávnosť v ČR)
● Veľtrhy For Kids, LIFE!
● Divadelné produkcie
● A mnoho ďalších akcií

Organizačný tím



JAN STRUŽ
Predseda Českej 
footbagovej asociácie

jan.struz@gmail.com

+420 603 435 677

Kontakty

ING. JAKUB KOŠTEL
Predseda Českej federácie 
freestyle disku, člen FPA Board 
of directors

kostel.jakub@gmail.com

+420 776 819 208

Hlavní organizátori

PATRIK SZŐCS
Predseda Športového 
zväzu Dogfrisbee Slovakia

patrik@dogfrisbee.sk

+421 915 425 770


