
Ročník 2008 

Kde :     Námestie slobody , Banská Bystrica.  ( vedla Hotela LUX ) 

Pre nerušené rokovania obchodníkov sú vyhradené dni: 

 17. 9. 2008 v čase od 10:00 do 18:00 hodiny. 
 18. 9. 2008 v čase od 10:00 do 13:00 hodiny. 

Pre širokú verejnosť: 

 18 .9. 2008 v čase od 13:00 do 18:00 hodiny. 
 19. 9. 2008 v čase od 10:00 do 18:00 hodiny. 

VSTÚPTE DO SVETA ŠPORTU 

Významné značky, pestré kolekcie, módne trendy a novinky 
Outdoorové vybavenie, fitness zariadenia, funkčné prádlo, golf,  
kolektívne a adrenalínové športy 

ŠPORT LÍNIA - ZÁŽITOK Z PRIAMEHO STRETNUTIA 

Na výstave sa prezentuje viac ako 60 spoločností zo Slovenska a zahraničia 
(Česko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko).  
Dominatným segmetnom je outdoor (poprední výrobcovia a distribútori: ( 
OutventureSport s.r.o.  atd. ... ). 
Silné zastúpenie je aj vo fitness (STAR FITNESS, GRÜNSPORT, inSPORTline, 
Šport C2,...).  
Ďalej to sú kolektívne športy, zimný sortiment a iné športové odevy (funkčná bielizeň, 
street wear a odevy pre skate a snowboard).  
Spestrenie výstavy: skate a snowboard exhibície, florbal, speedminton, outdoorové 
aktivity, každoročná prezentácia stanov na voľnej ploche a ďalšie. 

NEZABUDNITE SA ZAPOJIŤ DO TOHTOROČNÝCH SPRIEVODNÝCH AKCIÍ: 

17.- 19. 9. 2008, ECC Banská Bystrica 
Po prvýkrát filmový festival  
HORY a MESTO Zvolen & Banská Bystrica 2008 za účasti zaujímavých hostí (Dodo 
Kopold, Peter Hámor).  
Viac na www.fkzvolen.sk 

17. 9. 2008, Hotel LUX 
Konferencia: Úcta k tradíciam a osobnostiam športu. Športová akadémia mladosť  
Viac info tu. 

VŠC DUKLA B.B.  
17.- 19. 9. 2008 
• TRENAŽÉR, PIŠTOĽ. 

http://www.fkzvolen.sk/
http://www.outventuresport.cyberio.sk/SPORT/Projekt%20konferencia%20ucta.doc


18. 9. 2008 
• AUTOGRAMIÁDY OLYMPIONIKOV Z OH PEKING 2008 
18.9. o 15.00 hod Martina Hrašnová - atletika 8. miesto hod kladivom a Ľuboš Križko 
- plávanie 13. miesto 100 m znak. 

18. 9. 2008 
Ukážky džuda - o 13.30hod. 

17.- 19. 9. 2008 
YURYA/ROS - OUTDOOR SLOVAKIA 
- netradičná prezentácia outdoorových produktov v teréne 
• AIR BALL (guľa v guli) - vo vnútri upnutý človek prežije neopakovateľný stav pri jej 
roztočení 
• BUNGEE RUNNING - beh na bungee gume, ktorá kladie odpor 
• BUNGEE TRAMPOLÍNA - skok do výšky v závese 

19. 9. 2008 
SNOWBOARD exhibícia (BullDog snb club) 

17.- 19. 9. 2008 
SKATEBOARD MYSTIC SKATES – skateboard show v ich skateparku. 

17.- 19. 9. 2008 
STANOVÉ MESTEČKO prehliadka stanov v teréne 

19. 9. 2008 
Cyklofest 2008 Nadácia EKOPOLIS. 
Viac info tu. 
 
17.- 19. 9. 2008 
ROSCO Floorball - florbalové minihrisko 10 x 5 m ohraničené mantinelmi s bránami, 
možnosť vyskúšať si florbalový materiál 

SPEEDMINTON court - oficiálna hracia plocha pre nový raketový šport Speedminton, 
možnosť zapozičať si výstroj a vyskúšať si hru podľa pravidiel 

17.- 19. 9. 2008 
Frisbee - na voľnej ploche ukážky hádzania lietajúcich tanierov. Možnosť zapojiť sa 
do hry. 

Vstupné je 40,- Sk, pre študentov 20,-Sk. 
Zlosovateľné vstupenky o vecné ceny každý deň. 

Nezabudnite si naplánovať cestu do Banskej Bystrice, kde vás srdečne a radi 
privítame. V rámci výstavy sa uskutoční žrebovanie, kde môžete vyhrať zaujímavé 
hodnotné ceny. 

 

http://www.outventuresport.cyberio.sk/SPORT/Cyklofest2008_kratko.doc

