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 Slalom na skateboardu nyní začíná ukazovat svoji atraktivitu 
opravdové sportovní disciplíny ve které se bojuje mezi plastovými 
kužely o každou setinu sekundy. Základními disciplínami jsou Giant 
slalom (Obří), SPECIAL nebo HYBRID slalom a TIGHT slalom (Těsný). 
Podobně je lze přirovnat svými parametry k disciplínám v lyžování. 
Divácky nejatraktivnější jsou slalomy paralelní, kdy jezdí dva soutěžící 
v totožných tratích vedle sebe a vítěz postupuje vyřazovacím pavoukem 
až do finále.

 Když se skateboarding dostal koncem sedmdesátých let do Evropy 
a také do Československa, začínalo se slalomem speciál, obřím slalomem, 
a později skoky do dálky a do výšky. V těchto disciplínách se jezdil téměř 
deset let oficiální Československý pohár.

 V polovině osmdesátých let se přidává Free Style a U rampa, kam se 
postupně přesunuje veškerá pozornost a slalom se přestává jezdit v Čechách 
úplně.

 S novým stoletím obnovuje činnost Světová slalomová asociace 
ISSA a postupně dochází k sestavování světového žebříčku a koordinaci 
organizace soutěží po celém světě. V Čechách se obnovuje v roce 2006 
seriál závodů Českého poháru a rok na to se podařilo uspořádat i jeden 
závod Světového poháru v Poličce za účasti světové špičky včetně jezdců 
z USA.

 Momentálně je ve světovém žebříčku registrováno kolem 1 200 
jezdců v kategorii amatérů a 100 jezdců v kategorii profesionálů, což ve 
skate slalomu znamená jezdců nejvyšší výkonnosti.

 ISSA řídí a rozděluje tzv. statusy jednotlivých závodů, které 
stanovují důležitost a koeficienty pro zápočet bodů do světového 
žebříčku. Pro Evropu je stejně jako pro Ameriku stanoveno každý rok 
5 nejdůležitějších MAIN statusů a 8 důležitých PRIME statusů. Všechny 
ostatní soutěže jsou zařazeny do základního BASIC statusu.

 Český pohár 2009 žádá o přidělení jednoho MAIN závodu a před-
běžně o 3 závody PRIME status. Další 3 závody proběhnou v základním 
statusu. Mezi další organizátorské země v Evropě patří především Francie, 
Švýcarsko, Německo, Holandsko, Anglie, Švédsko, Španělsko, Itálie a Lo-
tyšsko.



V sezoně 2009 se připravuje celkem 7 závodů Českého poháru s rozdílnými statusy 
důležitosti přidělovanými ISSA.

Prachatice 23.5. BASIC
Praha                  30-31.5. PRIME
H.Brod 13.-14.6. PRIME
Brno 25.7. BASIC
H. Králové 1.-2.8. PRIME    European Team Championships
Polička 7.-9.8. MAIN       World Cup
Olomouc 26.9. BASIC

 V době tisku ještě tyto statusy nebyly přiděleny, uvedeny jsou proto 
kandidatury jednotlivých soutěží.

 Váš finanční příspěvek Českému poháru ve slalomu na skateboardu 
nabízí jedinečnou možnost prezentace Vašich obchodních aktivit za příznivé ceny 
a zároveň umožní pořádání tohoto nevšedního seriálu sportovních akcí.

 V roce 2008 se například reportáž ze závodů v Poličce objevila nejen 
v televizi u nás, v internetovém zpravodajství ale i zahraniční NTD TV vysílala 
3 minutovou reportáž pro své 3 mil diváků po celém světě. 

 Jednou z možností je také podpora rozrůstající se základny juniorů, pro 
kterou je v rámci každé soutěže pořádán samostatný závod. 



Pro celou sérii Českého poháru ve sk8 slalomu nabízíme tyto prezentace:

na oficiálních www stránkách Českého poháru •	

letáky, min. 40 000 ks (parkoviště, obchody, roznos při akci)•	

plakáty, min. 2 000 ks •	

reklamní plochy podél závodní trati velikosti 1 x 2,5 metru (4 ks) •	

umístění velkoplošných prezentačních předmětů  •	
(nafukovací oblouky, balony, brány)        

prezentace na propagačním DVD, se sestřihem celého poháru •	

logo na trička Českého poháru •	

Pro generálního partnera Českého poháru:

jméno firmy před název Českého poháru•	

ostatní prezentace podle dalšího jednání•	

Kontakt:

Pořadatelem Českého poháru ve slalomu na skateboardu je z pověření 
České asociace slalomu na skateboardu (Czech Association Sk8 Slalom)  

Agentura CTM s. r. o. 
Hradec Králové 
info@sk8slalom.cz 
www.sk8slalom.cz

  
+420 777 807 806 Josef Štefka
+420 777 200 657 Vladimír Pohl
+420 602 128 263 Roman Tuma
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