Reprezentační družstvo ČR
v letecké akrobacii

Letecká akrobacie
Extrémní sport při kterém se piloti, vystaveni obrovským
silám přetížení (běžně až desetinásobku své hmotnosti),
snaží v trojrozměrném prostoru při rychlostech leckdy
převyšujících 400 km/hod. o přesné pohyby se stroji,
technicky patřícími k tomu nejlepšímu, co člověk v letectví
dosud vynalezl.

Kategorie letecké akrobacie
Světové a evropské soutěže v letecké akrobacii se pořádají ve třech kategoriích,
které jsou definovány letadly na nichž piloti soutěží.
Jsou to kategorie:
Unlimited motorové letadla – královská kategorie letecké akrobacie, nejnáročnější
sestavy, letadla pístovým motorem bez omezení výkonu
Advanced motorové letadla – omezený výběr figur
Unlimited kluzáky

Úspěchy
Za posledních patnáct let piloti české reprezentace získali
59 medailí z mistrovství světa a Evropy včetně dvou titulů
absolutního mistra světa a zlatého družstva z mistrovství
světa a Evropy. Za zmínku stojí i účast našeho
reprezentanta v soutěži Red Bull Air Race
Zásluhou velmi efektivních tréninkových
postupů a osobních obětí každého člena
reprezentačního týmu, Česká republika
směle konkuruje velmocím jako jsou
USA, Rusko, Francie, Velká Británie a
SRN.

Úspěchy
V konkurenci 40–80 pilotů účastnících se pravidelně
mistrovství Evropy nebo světa v každé kategorii se v první
patnáctce objevují vždy jména českých pilotů.
Úspěchy reprezentace jsou základním předpokladem
prezentace reklamních partnerů národního týmu.

Public relations
Jako jiné sporty i závodní letecká akrobacie je dnes úzce spojena s reklamou a
prezentací reklamních partnerů a sponzorů.
Veřejnost je oslovována při všech vhodných příležitostech, vyhlašování výsledků,
tiskové konference a hlavně reportáže pro sdělovací prostředky
Letecké akrobatické centrum ČR v Moravské Třebové, které zajišťuje celou přípravu
reprezentačního týmu, spolupracuje s celostátními i regionálními medii.

Nabídka spolupráce pro partnery
reprezentace
Exklusivní umístění loga, resp. reklamy:
na křídlech a trupech hlavních soutěžních letadel
na kombinézách pilotů
na vozidlech reprezentačního družstva
na hlavních reklamních panelech
na webových stránkách reprezentačního družstva
Na zahraničních soutěžích:
na mistrovství ČR v letecké akrobacii
na leteckých dnech v ČR i zahraničí
na tiskových konferencích, v tisku, televizních
pořadech,…

Nabídka spolupráce pro partnery
reprezentace
Předvedení ukázek letecké akrobacie na význačných akcích generálního partnera
Pro VIP osoby generálního partnera možnost mimořádného zážitku na palubě
akrobatického letounu řízeném nejzkušenějšími českými akrobaty
Možnost atraktivních reklamních videoklipů, fotografií pro plakáty a kalendáře pro
potřebu partnera.
VIP vstupenky na vybrané letecké akce (soutěže, airshow,…)
Účast úspěšných pilotů české reprezentace
na akcích generálního partnera
Účast zástupců generálního partnera
na reprezentačních akcích
Atraktivní umístění loga, resp. reklamy

Finanční podmínky spolupráce
Přesné finanční podmínky partnerství závisejí na konkrétních nárocích partnera a
požadovaném rozsahu reklamy a proto jsou věcí dohody.
Ve spolupráci s Vašim marketingovým a PR oddělením lze navrhnout optimální
skladbu mediálního působení a dosáhnout tak maximalizace příspěvku tohoto
partnerství k pozitivnímu vnímání Vaší společnosti veřejností.

Mediální partner
Prima COOL se stala mediálním patronem České akrobatické reprezentace pro
sezonu 2011
Podpora se uskuteční v podobě 5 ks programových fillerů vysílaných v měsíčních
rotacích (vždy nejméně 2 týdny 1 filler) v denním nasazení cca 4- 5x na Prima
COOL, www.prima-cool.cz a FB stránkách Prima COOL. Stopáž filleru cca 1:30 min.
V celku se jedná o cca 8 hod. vysílacího času.
Záběrování nebude upravováno v postprodukci
Partnerství podpoří i velká soutěž pro diváky / fanoušky Prima COOL.

Mediální partner
Prima COOL – image TV stanice

Zdroj: Marketing & Média

Soutěže v roce 2011
25.5 . - 29.5. Mistrovství ČR a Karlovarský pohár, Toužim
13.7. - 17.07. Otevřené Mistrovství SR v akrobacii na kluzácích v kategorii ADVANCED, Kamenica
nad Cirochou SR

22.6. - 26.6. Mistrovství ČR v akrobacii na kluzácích, Kolín
28.7. - 7.8. World Glider and European Advanced Glider Aerobatic Championships, Torun, Polsko
12.8. - 21.8. European Advanced Aerobatic Championship, Dubnica, Slovensko

31.8. - 11.9. 26th World Aerobatic Championships; Cervia-Pisignano Airport, Ravenna, Itálie
Kromě soutěží se reprezentanti účastní vystoupení na 10–15 airshow, leteckých dnech a
prezentačních akcích

Na spolupráci s Vámi se těší

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR
letiště Staré Město u Moravské Třebové
PSČ 569 32
tel.: 461 312 310, 603 478 819
www.Letecka-akrobacie.cz
E-mail: bajzik@lsc.cz
Stanislav Bajzik
trenér reprezentace ČR v letecké akrobacii

