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Rozvoj firemního sportu
Celosvìtový trend v oblasti sportu jasnì ukazuje, že hromadný zájem nejen amatérských sportovcù je nyní
smìøován k outdoorovým aktivitám, což úzce souvisí s trendem posunu hodnot èlovìka výraznì smìrem
ke zdravému zpùsobu života, fyzické a psychické vyrovnanosti.
Zamìstnavatel ze zamìstnance sice sportovce nevychová, ale mùže
ho v zájmu o aktivní sport podporovat. Zájmem organizátorù je podporovat
rozvoj a pomoci zamìstnavatelùm v ÈR s organizováním nepracovních
aktivit jejich zamìstnancù ve spojení s firemními benefity.
Cílem je zapojení firemního sportu jako souèást firemní kultury, jako
soèuást zdravého životního stylu podporované i státními strukturami,
prestižními organizacemi a významnými osobnostmi. Soutìží se ve
vybraných sportovních odvìtvích s využitím zkušeností z dalších zemí,
kde má tento projekt již 30-tiletou tradici nap. Francie, Rakousko, Nìmecko).

Co je ÈSFS:
Èeský svaz firemního sportu (ÈSFS) je neziskové obèanské sdružení, které v Èeské republice
poøádá Open Tour 2010. ÈSFS zastupuje v ÈR Evropské sdružení firemního sportu.
V dnešní dobì již mnoho firem sport podporuje v rámci benefitù èi ve formì teambuildingových akcí,
ale nemají možnost srovnání v rámci ÈR na kvalitních sportovních soutìžích. Proto jsme
rozhodli o poøadatelství OPEN TOUR ÈSFS – pravidelných 2 denních turnajù v 6 regionech,
z nichž ti nejlepší postupují do republikového finále a z nìj jsou delegováni pøímo na Evropské
firemní sportovní hry - ECSG. ECSG mají v Evropì dlouhou tradici od roku 1967 a poøadatelství
je prestižní záležitostí národních èlenù EFCS. ÈSFS získalo toto poøadatelství poprvé pro ÈR
a tak ECSG bude v Praze v roce 2013. Cílem akce OPEN TOUR ÈSFS je proto i pøíprava
èeských firemních týmù na reprezentaci ÈR na evropských pøeborech firemního sportu
(www.ECSG2013.eu).

Co je Open Tour ÈSFS 2010:
Open Tour je pøipravovaný otevøený systém pøeboru Èeské republiky ve firemním sportu. Koná se každý rok
a soutìží se o nejlepší sportovní týmy ve vybraných disciplínách. Turnaje probíhají vždy o víkendu a jsou
zakonèeny spoleèenským veèerem. Kvalifikace jsou registrovány a organizovány v období IV.-IX. Finálový turnaj
bude vždy na konci IX. pøíslušného roku. Zajišujeme atraktivní
program a kompletní organizaci celé akce.
Cílem tohoto turnaje je prioritnì aktivovat všechny firemní
týmy a poøadatele sportovních firemních akcí v ÈR, vytváøet
pøíležitosti k sportovnímu setkání napøíè ÈR a pøedevším
motivovat vznik a vývoj sportovnì zdatných týmù pro
reprezentaci ÈR na ECSG 2013 v Praze.

Sporty zaøazené do Open Tour ÈSFS 2010
Fotbal 7, fotbal 11, volejbal, tenis, stolní tenis, beach volejbal, nohejbal, bowling, bolf, badminton
Novinka: beach tenis

Sportovní propozice Open Tour 2010:
Kalendáø Open Tour ÈSFS 2010
26-27.6
4-5.9.
11-12.9.
18-19.9.
25-26.9.
9-10.10.

Praha - oblast støedoèeská
Plzeò - oblast jihozápad
Liberec - oblast severovýchod
Ostrava - oblast severomoravská
Brno - oblast jihomoravská
Praha - finálový turnaj vítìzù

ÈSFS si vyhrazuje právo zmìnit termín jednotlivých soutìží

Badminton - smíšené týmy - tým ze 3 hráèù (max.6) 1 žena
a 2 muži, beach tenis - smíšené týmy ze 3 hráèù (max. 6),
beach volejbal - smíšené týmy (min 2 ženy) ze 6 hráèù (max. 12),
bowling - smíšené týmy ze 4 hráèù, fotbal 11 - mužské týmy
až z 16 hráèù, fotbal 7 - muži, týmy až z 12 hráèù, golf - muži,
ženy zvláš max. 100 hráèù na den (handicap 0-54),
nohejbal - muži, týmy ze 3 hráèù (max. 5), stolní tenis - muži,
ženy - tým ze 2 hráèù (max. 4), tenis - muži, ženy - tým ze
2 hráèù (max. 3), volejbal smíšené týmy (min 2 ženy) ze
6 hráèù (max. 12)

Co je EFCS: European Federation for Company Sport
Tato mezinárodní Evropská federace firemního sportu vznikla v roce 1962 ve Švýcarsku.
Dnes má základnu ve Francii a sdružuje 28 národních sportovních organizací pro amatérské
sportovce ve firemním sportu. EFCS udìluje poøadatelství Evropských sportovních her (ECSG)
o které soutìží registrované organizace hlasováním v pøedsednictvu EFCS.
Více na www.efcs.org

Co je ECSG:
Evropské firemní sportovní hry jsou významnou
mezinárodní sportovní událostí v oblasti firemního
sportu a konají se každoroènì se støídáním
letních a zimních sportù od roku 1977.
Záštitu pøi poøádání pøijímají i pøedsedové
národních olympijských výborù a významní
sportovci z celého svìta. V roce 2013 poøádáme
ECSG v Praze, oèekává se až 6000 úèastníkù
z celé Evropy.
Akce je pøedmìtem výrazné propagace ve všech
zúèastnìných státech. Úroveò soutìží a sportovních
výkonù jsou na vysoké úrovni. Využívají se
nejlepší sportovištì.
Více informací na www.ecsg2013.eu

Spolupoøadatelství a záštitu pøevzali
MUDr. Pøemysl Sobotka - pøedseda Senátu PÈR
Èeský Olympijský výbor
Podporují
Ministerstvo zahranièních vìcí
Magistrát hl. Mìsta Prahy
Patron projektu
Antonín Panenka - mistr Evropy 1976

Co nabízíme
Zajistíme organizaènì celou akci
Zajistíme dopravu a ubytování
Každý sportovní turnaj zakonèený zábavným
veèerem
Mediální propagaci celého projektu
Zajistíme raut, obèerstvení a obìdy pro sportovce
Profesionální pøístup a jednání

Co získáte registrací do Èeského svazu firemního sportu
Pøíležitost utkat se bìhem sportovního zápolení s konkurenèní firmou
Organizaci sportovních aktivit bez starostí
Pravidelné zasílání informaèního bulletinu
Sportovní vyžití
Prostøedí pro zamìstnanecké benefity
Nové kontakty získané na pravidelných akcích ÈSFS

Kontakt
Èeský Svaz Firemního Sportu
obèanské sdružení
Sídlo: Zábìhlická 63,
106 00 Praha 10, Czech Republic
IÈO: 6293 3639
Reg. Stanov na MV ÈR 5.2.1991

projektový manager:
Šárka Klapálková DiS.
+420 739 452 877
klapalkova@firemnisport.cz

Partneøi:

øeditel:
Mgr. Zdenìk Žurman
+420 603 416 931
zurman@firemnisport.cz

výkonný øeditel:
Petr Bašus
+420 602 313 657
basus@firemnisport.cz

