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                   Pardubice 14. ledna 2019 

 Dobrý den,  
  Rádi bychom se na Vás obrátili s prosbou o finanční sponzorský dar na významné  

mezinárodní plavecké závody Český pohár Arena Cup, který se plave v rámci Velké ceny Pardubic. 

Prezentuje nejen naše město Pardubice, ale i region a celou Českou republiku. V letošním roce byl 

tento závod vybrán jako jediný kvalifikační závod pro české reprezentanty na Mistrovství světa 

v korejském Gwangju, pro juniory kvalifikace na Mistrovství Evropy v ruské Kazani, pro světovou  

univerziádu v italské Neapoli a pro juniorské mistrovství světa v maďarské Budapešti. 

  V loňském roce se nám podařilo získat nejen výborné zahraniční plavce, kteří zvýšili  

sportovní úroveň těchto závodů, ale i kompletní českou špičku (viz níže). Výhodou je poloha Pardu-

bic, kvalitní podmínky a zázemí pro plavce, trenéry a jejich doprovod a hodnotné finanční ceny, bez  

kterých už nejde žádný závod pořádat. Tento závod se tak stane konfrontací mezi českou a zahranič-

ní konkurencí a byl zařazen i do evropské termínové listiny LENu a schválen jako kvalifikační závod 

na MS světovou plaveckou federací FINA. 

  Nabízíme Vám reklamu vaší firmy v období únor – květen 2019 (ceník je součástí této  

zprávy). Velká cena Pardubic je celostátně sledována – přímý přenos a záznam přenáší ČT Sport  

a během celých závodů je přenášen internetový přenos.      
   

Na Velké ceně mj. startovali: 

 Simona BAUMRTOVÁ  česká rekordmanka finalistka ME a MS 

 Viktor BROMER  DÁNSKO  5. místo 200 M OH Rio 2016 

 Mireia BELMONTE  ŠPANĚLSKO  1. místo 200 M OH Rio 2016 

 Henrik CHRISTIANSEN  NORSKO  3. místo 1500 VZ MS 2018 

 Eyglo Osk GUSTAFSDOTTIR ISLAND  8. místo 200 Z OH Rio 2016 

 Alexandra HERASIMENIA BĚLORUSKA  3. místo 50 VZ OH Rio 2016 

 Zsuzsanna JAKABOS  MAĎARSKO  trojnásobná mistryně Evropy 

 Jenna LAUKKANEN  FINSKO  mistryně Evropy 50 a 100 P 2015 

 Jan MICKA   český rekordman finalista ME a MS 

 Barbora SEEMANOVÁ  česká rekordmanka 1. místo na 200 VZ SHM 2018 

 Giedrius TITENIS  LITVA   finalista ME 2016 na 50 a 100 P 

 Yauhen TSURKIN  BĚLORUSKO  finalista ME 2016 na 50 M 

 Evelyn VERRASZTÓ  MAĎARSKO  OH 2004. 2008, 2012, 2016 

 

Data na okna bychom potřebovali ideálně na přelomu ledna a února. Pokud byste měli zájem nám 

jakoukoliv formou pomoci, obraťte se na e-mail jan.kupka@rainbow-display.cz nebo na telefonní číslo 

776 591 116 – p. Tomáš Neterda.                                                                           
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