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1. O turnaji 

Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli. Založili ho hráči litomyšlského 
basketbalu, kteří se věnují také streetballu. Jedná se tedy o turnaj ve streetballu tzn. 
hře 3 na 3. Turnaj se koná pravidelně jednou ročně v letních měsících a je provázen 
bohatým doprovodným programem. V nadcházejícím ročníku se připravuje celkové 
rozšíření hráčských kategorií i doprovodných akcí viz.bod 2.   

Původním základním pilířem streetballu je především hra venku „na ulici“. První 
dva ročníky se odehrávaly na malém víceúčelovém hřišti místního sídliště, které bylo 
svou kapacitou schopné pojmout pouze 10 týmů. Počet týmů s dalšími ročníky 
vzrůstal, a proto bylo nutné vyhledat lepší a prostornější podmínky. Z kapacitních 
důvodů byl turnaj přesunut do jedné ze sportovních hal, což se ukázalo jako velmi 
pozitivní změna nejenom pro hráče ale i pro diváky, kteří mají k dispozici velkou 
tribunu. Navíc se akce stala zcela nezávislá na počasí. V roce 2012 měl turnaj 19 
týmů (3-5 členných) a nespočet diváků, kteří ho navštívili.  

Od 14.3.2013 organizátoři vystupují jako oficiální občanské sdružení Litomyšl 
Streetball o.s. zapsané v rejstříku IČO: 01504401. Celou akci pořádá Litomyšl 
Streetball o.s. ve spolupráci s basketbalovým oddílem TJ Jiskra. Organizaci turnaje 
se přípravný tým snaží držet na vysoké úrovni. Nechybí zajištění šaten pro hráče, 
zdravotníka, občerstvení, příjemná atmosféra s DJ´s, zařízení ubytování aj. Turnaj je 
silně přátelsky podpořen, a proto se jeho atraktivita dostává nejenom za hranice 
pardubického kraje, ale i do zahraničí. Zúčastňují se ho také hráči z národních 
ligových soutěží a podporují tak zájem mladších ročníků. Cílem je podpořit zájem o 
basketbal a sport v litomyšlském regionu. 

Organizátoři jmenovitě: Martin Kopecký (předseda sdružení) 
  David Jiruše (jednatel) 
  Pavla Kopecká (tajemník) 
  Petr Kortyš (člen sdružení) 
  Martin Šorf (člen TJ Jiskra Litomyšl) 
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2. Připravovaný ročník 2013  

Nadcházející 8. ročník se bude konat 20. července 2013. Vzhledem k zařazení 
nových dětských kategorií bude turnaj rozmístěn ve 3 městských litomyšlských 
sportovních halách (Městská sportovní hala, Hala TJ Jiskra, SOŠT Litomyšl). Turnaje 
se tedy nově budou moci zúčastnit hráči a hráčky již od velmi útlého věku. Pro 
mládežnické kategorie budou připraveny 2 z výše jmenovaných moderních hal, kde 
jsou koše v nižší úrovni. Očekávaná kapacita v každé dětské kategorii je 10 týmů. 
Pro kategorii muži je očekáváno 25 týmů. 

 
Turnaj je rozdělen do těchto kategorií:  

- Minižactvo do 12 let (U12 – ročníky 2001 včetně a mladší)  

- Žactvo do 15 let (U15 – ročníky 1998 - 2000)  

- Muži od 16 let   

- Mixy (pouze v případě velkého zájmu) 

 

Kromě samotné hry 3 na 3 bude do programu zařazena soutěž ve smečování, 
soutěž ve střelbě zvlášť pro hráče a pro diváky a taneční vystoupení o přestávkách. 
Vyhlášení výsledků turnaje se odehraje v hlavní Městské sportovní hale, kde se 
předají i ceny. Akce se koná za každého počasí a je vhodná pro děti i dospělé 
s možností bezbariérového přístupu. Vstupné pro diváky je dobrovolné. Třešničkou 
na dortu nadcházejícího ročníku bude malý raut a velký koncert tří hudebních skupin 
v klubu MC Kotelna (veřejně přístupný - pro hráče zdarma).  

Celý turnaj bude medializován kromě profesionálních fotografů, rozhovorů pro 
televizi, článků do tisku, bude možné také sledovat online hru ze všech hal na webu.  
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3. Nabídka spolupráce 

Doposud byl turnaj financován za pomoci několika významných sponzorů, které 

naleznete na webových stránkách. Díky každoročnímu rozšiřování turnaje (nově i 

plánovanému zařazení dětských kategorií) náklady na organizaci neustále rostou. 

Darované finanční prostředky jsou použity na pronájmy hal, zajištění propagace a 

zviditelnění včetně tisku plakátů, inzerce v novinách, kampaní na facebook dále 

zajištění občerstvení s pitným režimem, cen v podobě pohárů a účastnických triček.  

Organizační tým si velice váží a oceňuje pomoc v jakékoliv podobě např.  

 finančních prostředků na organizaci 

 pomoci se zviditelněním 

 cen pro soutěžící 

Je schopen nabídnout širokou škálu propagace sponzora ve formách:  

 možnost prezentovat název firmy v názvu turnaje 

 reklamní bannery u hřiště během konání turnaje 

 možnost prezentace firmy na akci (podium, prodejní stánek, …) 

 umístění velkoplošné reklamy na podiu a v prostoru hracích košů 

 umístění firemního loga na plakátech A3 a A4 

 umístění firemního loga s popisem činnosti na webových stránkách Litomyšl 

Streetball s přímým přesměrováním na webové stránky firmy a případné 

dokumenty ke stažení 

 představení firmy moderátorem při turnaji 

 prezentace a prodej výrobků, nabídka produktů během turnaje 

 možnost umístit logo na poháry a diplomy 

 zviditelnění na Facebooku 

 každoroční reporty s přehledem aktuálního ročníku v tisku 

 možnost aktivní účasti na turnaji 
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3.1. Partner turnaje  

Prezentace firmy na všech dostupných plochách, internetu a 
v tiskových zprávách při pořádání Litomyšl Streetball 2013 

Částka do 5.000 Kč (bez DPH) 
 

1. *Umístění velkoplošné reklamy u podia a v prostoru hracích košů.  

2. *Umístění firemního loga na plakátech A3 a A4 a diplomech. 

3. *Umístění firemního loga na webových stránkách. 

4. Představení firmy moderátorem při pořádání turnaje. 

5. Prezentace a prodej výrobků, nabídka produktů při pořádání turnaje. 

*potřeba dodat organizátorovi 

Konkrétní nabídku Vám připravíme na míru dle vašich přání a vše rádi 

odprezentujeme na osobní schůzce.  

3.2. Hlavní partner turnaje  

Prezentace firmy na všech dostupných plochách, internetu a 
v tiskových zprávách při pořádání Litomyšl Streetball 2013 

Částka nad 5.000 Kč (bez DPH) 

 

1. *Umístění velkoplošné reklamy na podiu a v prostoru hracích 
košů. 

2. *Umístění firemního loga na plakátech A3 a A4 a diplomech. 
3. *Umístění firemního loga s popisem činnosti na webových 

stránkách Litomyšl Streetball s odkazem na webové stránky firmy 
a případné dokumenty ke stažení 

4. Představení firmy moderátorem při pořádání turnaje. 
5. Prezentace a prodej výrobků, nabídka produktů při pořádání 

turnaje. 
6. *Možnost umístit logo na poháry a diplomy. 
7. *Umístění firemního loga na desky. 
8. *Umístění velkoplošných reklam na party stany. 
9. *Možnost umístění prezentačního stánku nebo reklamního stanu. 

*potřeba dodat organizátorovi 

Konkrétní nabídku Vám připravíme na míru dle vašich přání a vše rádi 
budeme prezentovat na osobní schůzce.  
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3.3. Titulární partner turnaje  

Prezentace firmy na všech dostupných plochách, internetu a 
v tiskových zprávách při pořádání Litomyšl Streetball 2013 

Částka 10.000 Kč (bez DPH) 

 

1. Název partnera v oficiálním názvu turnaje. 
2. Propagace ve všech tiskových zprávách. 
3. *Umístění velkoplošné reklamy na podiu a v prostoru hracích košů. 
4. *Umístění firemního loga na plakátech A3 a A4 a diplomech. 
5. *Umístění firemního loga s popisem činnosti na webových stránkách 

Litomysl Streetball s odkazem na webové stránky firmy a případné 
dokumenty ke stažení. 

6. Představení firmy moderátorem při pořádání turnaje. 
7. Prezentace a prodej výrobků, nabídka produktů při pořádání turnaje. 
8. *Možnost umístit logo na poháry a diplomy. 
9. *Umístění firemního loga na koše. 

10. *Umístění velkoplošných reklam na altány. 
11. *Možnost svého reklamního stanu. 

*potřeba dodat organizátorovi 

Konkrétní nabídku Vám připravíme na míru dle vašich přání a vše rádi 
budeme prezentovat na osobní schůzce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 7 

 

Litomyšl Streetball | 2013 

 
 

Ukázka reklamního plnění 

  

Obrázek č. 1 a č. 2: příklad umístění loga na plakátech 

 

Obrázek č. 3: příklad umístění loga na závěrečné fotce a velkoplošné plakáty v hale 

 

http://www.litomysl.ic.cz/images/all_final.jpg
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4. Shrnutí  

Organizátor Litomyšl Streetball o.s. ve spolupráci s basketbalovým oddílem TJ 

Jiskra Litomyšl  

Datum 20. červenec 2013 

Název Litomyšl Streetball 2013 (možnost změny podle partnera) 

Náklady Cca 50 000 Kč 

Propagace Propagace turnaje: 

 Propagace v tisku a rádiu 

 Propagace na webových stránkách  

 Facebook 

 Propagace sponzorů 

 Lokální televizí (kabelová TV) 

 ČT4 sport, kabelová TV 

 Plakáty a upoutávky 
 

Doprovodný 
program 

Plánovaná vystoupení: 

 Soutěže ve smečování  

 Soutěže ve střelbě 

 Taneční skupiny 2x 

 Moderátor 

 DJ 
 

Ostatní: 

 Stánky s občerstvením 

 Koncerty v MC Kotelna 

 Fotograf 
 

Místo Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, 3. ZŠ Litomyšl 

(Městská sportovní hala), Hala TJ JISKRA. 

Cílová 
skupina  

Cílová skupina je především ve věku od 20 do 35 let, jedná se o 

nejpočetnější skupinu kategorie mužů a mixů. 
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5. Kontakt 

 

Právnický subjekt: Litomyšl Streetball  o.s.,  
Formanka 327, 57001 Litomyšl 
IČO: 01504401 
 

Email:  info@litomyslstreetball.cz  
Web:   http://litomyslstreetball.cz/  
 
Bankovní spojení: FioBanka  

č. účtu: 2300395883/2010 
 
pro platby z SK 
č. účtu: 2300395883/8330  

    
Kontaktní osoba:  Martin Kopecký 

+420 739 665 435 
kopecky@litomyslstreetball.cz 
 

 

mailto:info@litomyslstreetball.cz
http://litomyslstreetball.cz/
mailto:kopecky@litomyslstreetball.cz

