ZÁVEREČNÁ SPRÁVA
Šport Línia 2006
26% nárast počtu vystavovateľov a výstavnej plochy
10% nárast návštevnosti a odbornej verejnosti
V dňoch 21. - 23. septembra 2006 sa v Banskej Bystrici uskutočnila najväčšia športová výstava na Slovensku
Šport Línia – 13. výstava športových potrieb a zdravého životného štýlu, ktorej sa zúčastnilo 70 vystavovateľov
na výstavnej ploche 1300 m2.
Súbežne sa uskutočnili výstavy Hotel – 9. výstava hotelierstva a gastronómie, Slovenská zima – 3. výstava
cestovného ruchu a Wellness – 1. výstava bazénov a kúpeľníctva. Spoločne sa vo výstavnej hale prezentovalo
183 vystavovateľov na výstavnej ploche 3980 m2. Výstavy navštívilo 13 128 registrovaných návštevníkov.
Šport Línia sa stala miestom stretnutia športovej verejnosti na Slovensku, prezentáciou významných značiek
a noviniek na trhu. Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet nových vystavovateľov o 200%. Percentuálny
podiel vystavovateľov z Českej republiky bol 15%. Na Šport Línii boli silne zastúpené segmenty outdoorového
vybavenia, lyží a snowboardov, fitness, golfových potrieb, realizátorov výstavby športovísk, módy na voľný čas,
adrenalínového športu, športového oblečenia a obuvi, funkčného prádla a technického oblečenia. Po tretí krát
sa na voľnej ploche v Stanovom mestečku uskutočnila i prehliadka 45 stanov na ploche 400 m2.
Odborný program
Konferencia Športuj a poznávaj sa uskutočnila pod odbornou garanciou Ministerstva školstva SR v spolupráci
s Národným športovým centrom. Prednášky boli venované detskému športu a športovej imunológii. Zúčastnilo
sa na nej 60 poslucháčov z radov športových funkcionárov, manažérov a lekárov.
Sprievodný program
Pre verejnosť bol pripravený bohatý sprievodný program: autogramiády - Peter Hámor, horolezec, člen
Tramtária Adventure team-u; olympionik Jaroslav Bába, český skokan do výšky; VŠC Dukla B.B. – Elena
Kaliská, Michal Martikán, Zoltán Pálkovács, Matej Tóth, Luboš Križko; podpisová akcia knihy Koruna Zeme;
škola Nordic Walking; Outdoor Slovakia – netradičné outdoorové a adrenalínové disciplíny; strelecký trenažér –
pištoľ; vytrvalostný beh na bežiacom páse; spinnig; vytrvalostná chôdza po schodoch a snowboardová exhibícia
Jib Contest – Rail Jam Session.
Hodnotenie výstavy
Šport Línia potvrdila svoju pozíciu najväčšej športovej výstavy na Slovensku, kde vystavovatelia prezentujú
svoje produktové novinky a trendy. Šport Línia je miestom nerušených obchodných rokovaní, ale aj rušných dní,
kedy prichádzajú návštevníci, ktorí majú vzťah k športovému životnému štýlu, z každého regiónu Slovenska,
pretože geografická poloha výstavy deklaruje ľahký a časovo nenáročný prístup.
Vysokú návštevnosť sa podarilo dosiahnuť vďaka kvalitnej a rozsiahlej mediálnej kampani: TV – AZTV, TA3,
STV; Rozhlas – Express, Fun radio, Viva, Jemné melódie, SRo Rádio regina, Tlač – Muscle&Fitness, H2O,
denník Šport, Camping cars & Caravans, Harmonia, ŠPORT magazín,...; Internet – Sport.sk, Fitserver.sk,
Expedition.sk, Hiking.sk, Freeskier.sk, Sportujeme.sk, SportBiznes.pl, Boardlife.sk, Outdoorzone.sk,
Parksnow.sk; Snow.cz, Progym.cz,...; Priamy marketing – do schránok obyvateľom stredného Slovenska
(86 000 adries); športovým predajniam, manažmentu, novinárom, TJ a odbornej verejnosti (1 600 adries,
z toho 450 navštívilo výstavu).
Anketa
V ankete, uskutočnenej v posledný deň výstavy, sa 90% vystavovateľov vyjadrilo, že podujatie splnilo ich ciele
a sú spokojní s priebehom výstavy, pre 8% dokonca prekročilo ich očakávania. Na základe spokojnosti
vystavovateľov, nárastom návštevnosti a zvýšenou úrovňou odborných a sprievodných podujatí prejavili záujem
o účasť aj v nasledujúcich ročníkoch.
30 tohtoročných vystavovateľov prejavilo záujem o účasť na 14. výstave športových potrieb a módy
Šport Línia Jar, v dňoch 15. – 17. 2. 2007.
Šport Línia Jeseň sa uskutoční v termíne 20. – 22. 9. 2007.
Podrobnejšie informácie o pripravovaných výstavách nájdete na www.bbexpo.sk.
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Report: Jib Session na Športlínii v
Banskej Bystrici
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Banskej Bystrici
Bol 23. september 2006, v Banskej Bystrici na Slovensku v ten deň
prevládalo ešte neskoré horúce leto. V parku SNP při hoteli Lux palety
pokryté umelou lyžiarskou dráhou a snehom a pod schodami osadená
lomená áčková bedňa... Každý okoloidúci len nechápavo pozeral whats
going on :). Áno presne tak. Banskobystrický snowboardový klub
BULLDOG v rámci konania sa výstavy ŠportLínia 2006 zorganizoval
jibbovú rail jam session.
FOTOGALERII SE 77 FOTKAMI Z AKCE V BB OD ROBERTA FRANKA
NAJDETE TADY!
Normálny člověk by tomu neveril, no snowboardistom sa to ani na malú
chvíľku nezdalo nenormálne. Veď každý vie, že my, snowboardisti, svojím
spôsobom nie sme normálni :). Síce cesta do Banskej je zo všadial
nekonečná, mnohí z nás sa do toho poriadne zahrýzli a prišli. Dokonca aj celá
výprava ČECHU dorazila :)... asi dve alebo tri autá. Pavel "Kupča" Kupčík,
Pavel Vyroubal, Radim Hovad, Jirka Mařák atď... Oni vždy rozprávajú, že na
Slovensku sa im páči, síce nechápem proč, ale sme všetci radi!!! Teda aspoň
ja určite...

foto by Robert Franek
Jakub Hulín - fs boardslide, zatím neidentifikovaný jezdec, Jirka Mařák - noseslide.
copyright FReeride.cz 2006

Myslím, že tí, ktorí vedeli o čo išlo, neoľutovali. Išlo o zábavu, pimpnutú hipisácku Volkswagen dodávku s
nakopnutou reprosústavou, 100 pozorovateľov a vyše 50 aktérov poobliekaných v zimných zateplených
gatiach při 27°C! Aj keď sa v nich celý deň parili, za tú srandu im to stálo. Proste čistý PUNK!!! Odbilo 10:00
a všetko sa to začalo. Stres v organizácii (samozrejme jako všade inde), zháňačky nejakej tej poroty a
podobne. Po ukončení nekončiacej sa registračky boli rideri rozdelení do skupín po 10 a pome jamovať!
Kedže bedňa dobře nešmýkala, 90% slidov parkli v riadnom blate alebo ich zakončili nejakou tou držkou na
nej, poprípade ešte před ňou. No hádam by ste nečakali po polročnej pauze nejaké kúzelné triky. Ale zase
z niečoho sa dalo vyberať, takže tam padli aj nejaké, pekne ustaté slidy.

foto by Robert Franek
Jakub Brziak - fs noseslide, zatím neidentifikovaný jezdec, Kuko - bs tail, Rohaj - bs tail
copyright FReeride.cz 2006

Napríklad fs50-50 to swich 50-50, fs-boardslide to boardslide (Ľubo "Zelo" Zelenay), boardslide to switch fs
boardslide (Radim Hovad), bs tailslide (Michal z RK), fs boardslide (Rohaj), nose press (Roman Cisár
"Lucero"), 5-0 to nose press (Roman Roth z BA) a asi BEST TRICK cab to 50-50 to halfcab v podaní Peťa
"Mižu" Nemčeka.

foto by Robert Franek
Lucero - fs nose, zatím neidentifikovaný jezdec, Radim Hovad - fs boardslide.
copyright FReeride.cz 2006

Chvíľu před 15:00 mala porota pár minút na to, aby urobili nejaké škrty a prepisy vo finálovej 15tke a jazdci
sa za ten čas mohli preobliecť zo špinavých zablatených do čistých vyvoňaných tričiek a hybaj robiť!!! Už
boli dostatočne unavení a spotení, no tú polhodinku sa ešte snažili z posledných síl naplno dobojovať. A
dobojovali. Po krátkej porade sa porota zhodla na konečnom rebríčku of the !!! WINNERS !!!...
1. Ľubo "Zelo" Zelenay (Burton)
2. Roman Roth
3. Radim Hovad (Vehicle, Rome) CZ
4. Jakub Hulín
5. Peťo "Kuko" Pap (Ride, 32, Demon)
6. Jirka Mařák CZ
7. Roman "Lucero" Cisár (Ride, 32, Demon)
8. Martin "Švidra" Švidernoch CZ

foto by Robert Franek
Zelo - ss boardslide to fs noseslide, Martin Švidernoch - noseslide, Špagy - fs noseslide, Roman Roth - noseslide.
copyright FReeride.cz 2006

Po únavnom, horúcom dni na všetkých čakala v DOXXY poriadna žúrka, kde sa pilo, zabávalo, tancovalo
až do skorého rána - jako na každej snowboardovej párty :). Kto neostal, môže začať ľutovať!!! Jako
organizátori stále prízvukovali, nešlo o žiadny kontest ani nič vážneho, ale o exibíciu, čo znamená v prvom
rade zábava a žúr, tak tak to aj treba brať.

foto by Robert Franek
Pohled na "areál", z nájezdové rampy, pimpnutá VW dodávka, druhá várka sněhu - na finále, RH - bahňák speciál, Zelo a
gratulace od ostatních jezdců, vítězové.
copyright FReeride.cz 2006

K záveru by som chcela poďakovať organizátorom, ktorých táto bláznivá věc napadla a sponzorom, ktorí
túto bláznivú věc podporili (Elan Snowboards a Heavy Tools). Vždy hovorím, že sa zase stretla po dlhej
době perfektná partia, ktorú drží pokope jedna jediná věc a to, LÁSKA k snowboardingu v každej podobe.
Bol to skvelý náznak toho, že sa blíži sezóna 2006/2007.
Text: Lenka
Foto: Robert Franek
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