
Elite Battle of Brno

Staňte se partnerem závodů, 
pomozte nám podpořit dobrou věc. 

VI. ROČNÍK ZÁVODŮ 
SUMMER I & II + WINTER 2022



Elite Battle of Brno
Český a slovenský lídr charitativně-sportovních 
crossfitových závodů. 

Jako první jsme do ČR a SR přinesli sérii závodů, které nejsou 
zaměřené pouze na samotné účastníky těchto akcí.  

Od roku 2012 se našich závodů zúčastnilo více než 2000 
závodníků různých věkových a výkonnostních kategorií a jejich 
počet se neustále zvyšuje. Našich závodů se pravidelně 
zúčastňují také zahraniční atleti, což zvyšuje jejich prestiž a 
dosah. Kvalita závodů se díky bohaté zkušenosti z minulých 
ročníků neustále zvyšuje a to zejména s ohledem na udržování 
všestrannosti disciplín pro soutěžící a atraktivity pro diváky. 



Summer I & II 2022
2 letní závody 

2+2 dny soutěže  

2 dny sportů 

150+ závodníků 

40+ organizátorů 

20+ pravidelných sponzorů 

5+ pravidelných vystavovatelů

Ve dnech 2-3.4.2022 a 23-24.7.2022 se uskuteční další kola 
závodů pro všechny věkové a výkonnostní kategorie - letní 

závody Elite Battle of Brno Summer I & II.  

Letní závody rozšiřujeme také o Den sportů pro děti s rodiči 

ve spolupráci se sportovními kluby. 



Winter 2022

Ve dnech 19-20.11.2022 se uskuteční další kolo závodů pro 

všechny věkové a výkonnostní kategorie - zimní závod Elite 

Battle of Brno “Winter Edition”. 

1 zimní závod 

2 dny soutěže  

150+ závodníků 

60+ organizátorů 

20+ pravidelných sponzorů 

5+ pravidelných vystavovatelů



Spolupráce s nadací Krtek

Závody Elite Battle of Brno pomáhají dětem, které se 
sportovních příležitostí ze zdravotních důvodů nemohou 
aktivně účastnit. Jsme dlouhodobým partnerem 
Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Celý 
výtěžek z kvalifikačních poplatků je věnován tomuto 
nadačnímu fondu.   

Doposud se nám podařilo odevzdat více jak 700 tis. Kč 
a to i díky podpoře Jihomoravského kraje, za což jsme 
moc vděčni.



Partnerské programy
Sponzor závodu Oficiální partner Hlavní partner

Logo na plakátech malé logo velké logo velké logo

Prezentace na webu malé logo malé logo velké logo

Logo v aréne - malé logo velké logo

Umístění rollupu v areálu  - áno áno
Stánek na akci  malý středný velký

Možnost letáku / předmětu ve startovním balíčku  - áno áno

Logo na plakátech, letácích, fotobannerech, video 
z akce  - malé logo velké logo

Prezentace na webu s proklikem  - - áno

Výše partnerského příspěvku 10.000 Kč 20.000 Kč 50.000 Kč

Bartrová spolupráce 20.000 Kč o domluvě o domluvě



Dlouhodobý partneři



TO JSME MY, ELITE BATTLE OF BRNO



Kontakt

Promotér akce 
Mgr. Jaroslav Kratina 
Elite Gym Brno Training centre 
Tel.: (+420) 773 948 849  
E-mail: info@battleofbrno.cz 

Podpora závodů 
Mgr. Jiří Brychta 
Tel.: (+420) 777 007 285  
E-mail: info@battleofbrno.cz

http://www.elitegymbrno.cz/
mailto:info@battleofbrno.cz
mailto:info@battleofbrno.cz

