METAL-PS mezinárodní atletický mítink mládeže a dospělých
OTROKOVICE 2016
Městská sportovní hala - čtvrtek 3. března 2016

XVIII. ročník mezinárodního atletického mítinku
XVIII. ročník Otrokovických halových přeborů škol
VII. ročník trojboje přípravek
sprint 40y - překážky 40y - výška - dálka - trojskok - koule – čtyřboj

výročí 80 let organizované atletiky v OTROKOVICÍCH

Vážení přátelé,
obracíme se na Vás s nabídkou prezentace Vaší společnosti při XVIII. ročníku METAL-PS mezinárodního atletického mítinku mládeže
a dospělých Otrokovice 2016, který se uskuteční v Městské sportovní hale ve čtvrtek 3. března 2016. Akce je pro náš oddíl letos o to významnější, že se
koná v rámci výročí 80 let od založení atletického oddílu v Otrokovicích.
Po loňském roce, kdy se akce kvůli pražskému HME konala již v lednu, se vracíme k tradičnímu březnovému termínu. V letošním roce je závěrem
halové sezóny Mistrovství světa v americkém Portlandu, konané v termínu 17.-20. 3. 2016, a náš mítink patří do skupiny vybraných závodů, kde lze na
poslední chvílí ověřit svou formu na tuto vrcholnou akci. Věříme, že i s Vaší podporou se nám podaří přilákat do otrokovické Městské sportovní haly kvalitní
konkurenci a uvidíme skvělé výkony.
Mítink je zařazen mezi významné podniky a je podporován městem Otrokovice, Zlínským krajem, Českým atletickým svazem a Krajským atletickým
svazem Zlín a jsme si jisti, že prezentace na naší akci a spojení s tímto tradičním mítinkem bude pro image Vaší firmy přínosné.
Závod patří do kalendáře Světové i Evropské atletické federace a Českého atletického svazu a výkony na něm dosažené se pravidelně objevují
v TOP výkonech IAAF halové sezóny. Náš mítink jako jeden z mála nejen v České republice, ale i v Evropě, nabízí jedinečné spojení mládežnické a
dospělé atletiky tak, aby děti mohly vidět přímo v akci své sportovní vzory. Naší snahou je také pomoci integraci postižených sportovců a předvést
především dětem, jak se tito skvělí lidé vyrovnávají se svým handicapem (ať již jde o účast v závodu, či při organizaci).
Mítink tradičně nabídne úspěšný mix soupeření specialistů s vícebojaři. Rozsah disciplín bude stejný jako v loňském roce a v současné době již
probíhají jednání se závodníky. Akce bude přenášena on-line včetně komentáře na webových stránkách mítinku.
Nad letošním 18. ročníkem mítinku přijali záštitu starosta města Otrokovice Mgr. Jaroslav Budek, místostarosta města Otrokovice Mgr. Jiří Veselý a
radní zlínského kraje pro školství PaeDr. Petr Navrátil. Patrony mítinku jsou ředitel Českého atletického svazu a bývalý Vicemistr Evropy ve skoku vysokém
Tomáš Janků a šéftrenér Českého atletického svazu a bývalý trojnásobný mistr světa v desetiboji Tomáš Dvořák.
Loňské závody absolvovalo při Otrokovických halových přeborech škol a trojboji přípravek celkem 234 dětí z 20 škol a oddílů z celého Zlínského
kraje. Z kapacitních důvodů jsme pořádali v průběhu halové sezony několik kvalifikačních závodů, kde se představilo na 500 dětí všech kategorií přípravek
a žactva. Při mezinárodním mítinku závodilo 85 atletů ze 8 zemí a ze 20 ti českých atletických oddílů a klubů. Premiérově se představili závodníci z Itálie,
Spojených států amerických, Turecka, Uzbekistánu a Velké Británie. Celkem v roce 2015 startovalo 319 atletů ve více než 650 individuálních
startech, což je absolutním rekordem i v porovnání s ročníky, kdy byla akce dvoudenní.
Za celou historii mítiku tak můžeme být hrdí na účast závodníků z 20ti zemí celého světa.

METAL-PS mítink nemá v ČR obdoby a je jednou z největších akcí halové sezóny. Během sedmnácti uspořádaných ročníků jsme organizační
stránku dopracovali téměř k dokonalosti a jsme pozitivně hodnoceni nejen závodníky, ale i trenéry a zástupci českého i zahraničních atletických svazů.
Jsme přesvědčeni, že s Vaší podporou dokážeme kvalitu mítinku v jeho nadcházejícím ročníku potvrdit, případně ji ještě zvýšit a doufáme, že nás
podpoříte jako partner či sponzor mítinku. Budeme se snažit, aby i pro vaši firmu měla prezentace na tomto podniku maximální přínos. Předem Vám
děkujeme za přízeň a podporu.
Rozpočet akce je letos stanoven na 450.000,- Kč a doufáme, že se nám jej podaří naplnit jak ze soukromých, tak i veřejných zdrojů.
Partnerům XVIII. METAL-PS mezinárodní atletický mítink mládeže a dospělých OTROKOVICE 2016 nabízíme podle rozsahu spolupráce:
Titulární partner – pojmenování jednoho ze závodů, umístění loga na velkoplošných billboardech a plakátech, reklamních panelů v hale, prezentace
společnosti v programu mítinku, na našich webech www.mitink.cz, www.atletika-otrokovice.cz, sociální síti Facebook (Mezinárodní halový atletický mítink
Otrokovice), ve výsledcích, při akci komentátorem, v médiích
Hlavní partner – umístění loga na velkoplošných billboardech a plakátech, reklamních panelů v hale, prezentace společnosti v programu mítinku, na
našich webech, sociální síti Facebook, ve výsledcích, při akci komentátorem
Partner – umístění loga na plakátech, reklamních panelů v hale, prezentace společnosti v programu mítinku, na našich webech, sociální síti Facebook,
ve výsledcích, při akci komentátorem
Mediální partner - umístění loga na velkoplošných billboardech a plakátech, reklamních panelů v hale, prezentace společnosti v programu mítinku, na
našich webech, sociální síti Facebook, ve výsledcích, při akci komentátorem, v médiích

Doufáme, že nám budete při této akci nakloněni a nám se podaří získat dostatek prostředků, abychom mohli zajistit start kvalitních závodníků. Během
sedmnácti let jsme díky našim partnerům umožnili start více než 3000 dětem a 1400 závodníkům v dospělých kategoriích, které mohlo sledovat přes 6300
diváků.
Naše hala v minulých letech viděla na startu hvězdy, jako jsou mimo jiné: Roman Šebrle (olympijský vítěz, mistr světa a Evropy), Tomáš Dvořák
(trojnásobný mistr světa), James Harris (mistr světa), Pavla Rybová (halová mistryně světa), Mikoláš Konopka (halový mistr Evropy), Adam Ptáček
(vicemistr světa), Jaroslav Bába (medailista z OH, MS, juniorský mistr Evropy), Denisa Rosolová (bronzová z HMS ve štafetě 4 x 400 m, bronzová z ME
na 400 m př., účastnice OH, medailistka z ME22), Lucie Škrobáková (halová vicemistryně Evropy), Svatoslav Ton (juniorský vicemistr světa, finalista OH,
MS, HMS), Jan Kudlička (finalista OH), Georgi Ivanov (finalista MS), Stanislav Sajdok (semifinalista HMS, ME, medailista z MEJ), Iva Straková
(finalistka MS, HMS, OH), Martina Darmovzalová (účastnice OH), Roman Novotný (účastník OH, finalista MS), Monica Iagar (8. na OH, finalistka MS),
Martin Stašek (finalista MS), Viktor Shapoval (finalista MS), Adam Sebastian Helcelet (účastník HMS), mládežničtí medailisté z MS a ME (Cachová,
Dadic, Ogrodníková, Ondraschková, Preiner, Szabo, Machura a další).
Jako každý rok se i v letošním roce budeme snažit získat některé z předních zahraničních hvězd. Ovšem stále platí nosná myšlenka ze začátků
mítinku, že je určen především českým a slovenským závodníkům, a to nejen těm z absolutní špičky, ale i mladým, kteří tak dostanou jedinečnou možnost
závodit vedle svých vzorů. Věříme, že je to bude motivovat k lepším sportovním výkonům a budou se za námi vracet stejně jako současní špičkoví
závodníci.

3. března 2016 bude opět pořádně slyšet o atletice v Otrokovicích!!!
Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka zaujala, a že vaše firma podpoří významnou sportovní akci mezinárodní úrovně. V případě Vašeho zájmu
nás kontaktujte na emailové adrese mitink@mitink.cz, případně telefonním čísle 605 410 260.
Těšíme se na spolupráci
za atletický oddíl TJ Jiskra Otrokovice
Mgr. Ivana Staňková, Ing. Pavel Beznoska, Aleš Prudký DiS.

