FINÁLE SVĚTOVÉHO POHÁRU V PARASKI
4. - 6. 3. 2016 Vrchlabí

CO JE PARASKI
DVĚ KOLA OBŘÍHO SLALOMU
SESKOK PARAŠUTISTŮ NA PŘESNOST PŘISTÁNÍ Z 1000 m

PRVNÍ SOUČÁSTÍ JE LYŽAŘSKÁ ALPSKÁ DISCIPLÍNA - OBŘÍ SLALOM
Závodníci absolvují obří slalom dle předpisů lyžařské federace FIS. Jedná se o podobné délky a ob$žnost
tra$, jaké jsou viděny při závodech světového poháru. Hodnocení této čás' – každá vteřina za nejrychlejším časem se rovná přičtení 3 cm do skokanské čás'.

DRUHOU SOUČÁSTÍ JE PARAŠUTISTICKÁ DISCIPLÍNA – PŘESNOST PŘISTÁNÍ
Skáče se v horském terénu z vrtulníku z výšky 1000 m nad terénem. Přistání se provádí na molitanové
doskočiště o průměru 4-5 m, v jehož středu je umístěno elektronické měřící zařízení o průměru 32 cm s
tzv. absolutní nulou ve svém středu, velkou 2 cm. Měří se první dotyk parašu#sty se zemí, co nejblíže od
elektronické nuly, nejlépe přímo nula.
Paraski demo jump doskočiště je umístěno na svahu, který musí mít dle pravidel FAI (Mezinárodní letecká asociace) min. náklon 35 %, což je spolu s horskými podmínkami velice náročné na přesné přivedení
padáku nad doskočiště a dosažení co nejlepšího výsledku.

SITUAČNÍ PLÁN

SVĚTOVÝ POHÁR V PARASKI
Jako zimní sport je Paraski doménou zejména Alpských zemí. Pořadateli závodů a zároveň pravidelnými
účastníky jsou činovníci a závodníci ze zemí jako je Itálie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Slovinsko, Holandsko, Polsko, Rusko, USA, Kanada.
Každá země má své národní týmy, které se účastní jednotlivých kol SP po celé Evropě, přičemž každý
závod je zároveň národním mistrovstvím pořadatelské země. Soutěží se v jednotlivcích a vysoké ocenění
má zejména soutěž čtyřčlenných družstev. Vyhlašovanými kategoriemi jsou junioři, ženy, muži a masters
nad 50 let, což závisí na aktuálním počtu soutěžících. Nicméně v každé zemi je poměrně velká skupina
parašutystů, kteří si to jedou jednou za zimu vyzkoušet. Díky vysoké náročnos$ paraski se nejedná o
masový sport. Obří slalom i parašu$smus jsou dvě ob%žné disciplíny vyžadující dlouhou přípravu danou
mimo jiné technikou, potřebnou para-kvaliﬁkací, prostředím, kde se závody konají atd.

PARASKI – OČIMA DIVÁKŮ
To co dělá tento sport atrakvním pro diváky i média je prostředí hor a lyžařských středisek, kde se tyto
závody konají. Lyžařské závody se běžně organizují na uzavřené čás veřejné sjezdovky, tak aby byl
zajištěn kontakt s diváky. I seskoky se konají za plného provozu střediska zpravidla o víkendech, kdy je v
lyžařských areálech nejvíce návštěvníků a diváků.
Vzlety a přistání vrtulníku je možné sledovat přímo od nástupního prostoru, stejně tak vlastní soutěžní
seskoky a přistání parašustů na doskočiště, které je v dosahu diváků, samozřejmě s ohledem na
bezpečnost všech účastníků akce.
Paraski nabízí směs adrenalinu a krásného prostředí horské přírody jak pro závodníky, pro které je to
celoživotní vášeň, tak i pro diváky, pro které je to atrakvní letecký sport na dosah ruky.
Znalci lyžařského prostředí mohou mezi závodníky rozpoznat osobnos Evropského sjezdového lyžování
jako je Marko Valente z Itálie, či Anton (Tony) Gruber z Rakouska, kteří po skončení akvní lyžařské kariery pokračují v Paraski a díky svým zkušenostem se udržují stále na špici.
Letecká veřejnost zase určitě ohodno$ setkání třeba s Felixem Baumgartnerem, známým především
svým seskokem „z hrany vesmíru“, který některé závody létá jako pilot RedBullu.
V dosavadní historii byl tento sport doménou států okolo Alp. Nejenom kvůli horskému prostředí, ale
zejména kvůli vrtulníkům, ze kterých je možno tento sport provozovat.
To byl ten limitující prvek, který nám jako České republice znemožňoval podobný závod zorganizovat. V
letošním roce se podařilo i tuto část vyřešit. Společnost DSA z Hradce Králové koupila vrtulník Eurocopter AS 350 Ecureuil a získal typovou zkoušku k provádění seskoků.

FINANCE
Nabízíme spojení atrak vního sportu silnému originálnímu partnerovi.
Partner: 10 000,-Kč
Hlavní partner: 25 000,-Kč
Generální partner: 50 000,-Kč
Generální partner reprezentace České republiky v Paraski: 100.000,-Kč

PARTNER
hodnota: 10 000kč
Vyznačení doskokové plochy, v oblas# přesnost přistání - bannery s iden#tou partnera.
Umístění bannerů s iden#tou partnera v oblas# dojezdu obřího slalomu.
Umístění loga partnera na centrálním banneru (celkový rozměr banneru 5x5m).
Logo partnera je součás' veškerých #štěných materiálů.
Logo partnera je ve všech reklamních bannerech v rámci web prezentací a reklamních bannerů.
Možnost využi' značky PARASKI pro vlastní propagaci, nutno konzultovat s marke#ngovým oddělením

HLAVNÍ PARTNER
hodnota: 25 000,-Kč
Vyznačení doskokové plochy, v oblas přesnos přistání bannery s identou partnera.
Umístění bannerů s identou partnera podél trasy obřího slalomu.
Umístění bannerů s identou partnera v oblas dojezdu obřího slalomu.
Umístění loga partnera na centrálním banneru (celkový rozměr banneru 5x5m).
Logo hlavního partnera součás# veškerých štěných materiálů.
Logo hlavního partnera ve všech reklamních bannerech v rámci web prezentací a reklamních bannerů.
Hlavní partner je dále součás# veškerých mediálních kampaní souvisejících s PARASKI World-cup series
2016 Vrchlabí CZECH REPUBLIC, 04. – 06.3.2016 Navrhovaná kampaň leden 2016.
Anonce moderátorů k partnerům PARASKI, v průběhu celého závodního víkendu.
Sampling produktů partnera, hostesky v prostoru skiareálu. Možnost realizace soutěží v rámci spolupráce s partnerskými medii před akcí
Možnost využi# značky PARASKI pro vlastní propagaci, nutno konzultovat s markengovým oddělením
akce.
Hlavní partner má přednost před partnerem v možnos volby, typu propagace a možnos umístění.

GENERÁLNÍ PARTNER
hodnota: 50 000,-Kč
Navíc k bodům Hlavního partera:
Pojmenování akce přidáním jména sponzora před název akce PARASKI World-cup series 2015 Vrchlabí
CZECH REPUBLIC, 04. – 06.3.2016.
Prezentování akce pod mto názvem ve všech médiích.
Umístění velkokapacitního stanu partnera (stan dodává partner) v prostoru areálu, pro možnou komunikace značky.
Prezentace s výrazným logem partnera na reklamních trikách, jak na akci, tak během mediálních kampaní, rozhovory s pořadateli, skokany atd. všichni budou oblečeni v trikách partnera prezentace produktů
partnera na slavnostní večeři pro účastníky závodu v hotelu Hotel Gendorf, 543 01 Vrchlabí, Evropské
náměs. 153.
K dispozici 10 ks jednodenních skipasů - využitelných v průběhu závodu.
Generální partner má vždy přednost před partnerem i hlavním partnerem v možnos" volby, typu propagace a možnos" umístění.

GENERÁLNÍ PARTNER REPREZENTACE ČR VE SVĚTOVÉM POHÁRU
hodnota: 100 000,-Kč
Navíc k bodům Hlavního partnera a generálního partnera :
Nabízíme možnost propagace produktů a značky partnera na všech soutěžích celé série Světového
poháru v Paraski 2015-2016 v Rakousku, Německu, Slovinsku a České republice.
Propagace zahrnuje možnost umístění loga partnera na oblečení soutěžních teamů, Možnost umíst
logo popřípadě označení produktu na místě balení padáků
Umístění bannerů s identou partnera v oblas dojezdu obřího slalomu

FAKTA
Misto konání:
Termín závodů:
Kapacita areálu:
Místa k parkování:
Ubytování:

Vrchlabí, skiareál Mladé Buky
4.-6.3.2016
5000 osob
parkoviště
hotely města Vrchlabí

KONTAKTY
Organizátor:

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
TJ Spartak Vrchlabí, o.s.
Aeroklub Strakonice

Ředitel závodu:

Mgr. Petr Jireš
tel: +420 604 200 306
email: petr.jires@%scali.cz

Marke%ng, produkce:

Pavel Pígl
tel: +420 731 410 600
email: pigl@namax.cz

Web:

www.paraski.cz

www.paraski.cz

