
Najväčšie triatlonové podujatie 

v Čechách a na Slovensku

ITU European Cup



City Triathlon Bratislava 2014 

Po úspešnej organizácii  City Triathlon Bratislava 2012 a 2013  pripravuje REALIZ Sport 

Team, pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislava doc. RNDr. Milana FTÁČNIKA, 

3. ročník medzinárodného  preteku v triatlone, ktorý  bude súčasťou 

Českého a Slovenského pohára, Majstrovstiev SR a  Európskeho pohára juniorov. 

Toto prestížne športové podujatie sa uskutoční priamo v uliciach hlavného mesta 

Bratislavy. 

Očakávame účasť  vyše 800 pretekárov, 30 pretekárov z európskej špičky a 6 
účastníkov OH.

Vďaka vysokej športovej úrovni, kvalitnej mediálnej podpore  a množstvu sprievodných 

podujatí má  CTB  ambície stať sa športovou udalosťou roka v Bratislave a  v budúcnosti 

sa zaradiť  do kalendára prestížnych triatlonových pretekov Európskeho a Svetového 
pohára ITU.



City Triathlon Bratislava 2013 /18.-19.máj 2013 EX POST
 
CTB  2013 bolo najväčšie medzinárodné triatlonové podujatie v Čechách a na Slovensku, 524 štartujúcich pretekárov  z 

15 krajín sveta,  40 súťažných kategórií. 

   

Vysoká športová úroveň a bohatý  sprievodný program mal pozitívny  ohlas u  verejnosti a Medzinárodnej triatlonovej 

únie (ITU).

 Preteku sa zúčastnili  triatlonisti zo svetovej  špičky a účastníci  Olympijských hier  (Dylan Evans /AUS, Davey Lachlan 

/NZL, Ivana Kuriačkova /SVK, Jan Čelustka /CZE, Matija Meden /SLO...).  

Dvojdňový pretek  sledovalo 6.000 divákov a 20 akreditovaných novinárov 

Jedna z najväčších športových výstav- EXPO -na Slovensku počas športového eventu. V priebehu troch dní  sa  tu 

prezentovalo 25 partnerov podujatia. EXPO navštívilo 4000-5000  divákov.

Hodnota mediálnej kampane:  204.366 EUR.

Finančné ceny pre víťazov v hodnote  3.500 EUR.

Exkluzívne vecné ceny od GP podujatia - PRESTIGIO vo výške  19.000 EUR.

CHARITA 

1.550 EUR bolo zozbieraných  na špeciálnu základnú a materskú školu  pre deti postihnuté autizmom. Každý štartujúci 

atlét prispel sumou 3,- € zo štartovného a každý partner podujatia  3% zo sponzorského príspevku. Spolupráca s 

www.f84.sk.       



City Triathlon Bratislava 2014 / 17.-18.MÁJ 

 
Pretek sa uskutoční v areály Kuchajdy a Lakeside Parku. Cyklistický okruh bude v mestskej časti Bratislava III.  

Štartuje sa z móla (rovnaké ako sa používa na pretekoch Svetového pohára a OH), čo pridáva preteku na  diváckej 

atraktivite a vysokej športovej úrovni.

Očakávame 800 pretekárov, 30 zo európskej špičky.

Predpokladaný odhad divákov 6.000 priamo v areály podujatia, 2.000 popri trati.

Veľkoplošné obrazovky umožnia divákom sledovať priebeh celého preteku. 

Súčasťou eventu  je aj EXPO – predajná športová výstava , očakávame vyše 30 vystavovateľov a 6.000 návštevníkov.

           



Mediálna kampaň
 

Digi TV        360 spotov

FUN Radio        60 spotov

Facebook kampaň

Videospoty v MHD      300 000 spotov   

City Lights    55 ks  (Bratislava)

Hypercuby 8 ks (Bratislava)

A1 v meste od BKIS (Bratislava)         60 Ks

Digi obrazovky  56 obrazoviek (Bratislava), 33.800 spotov (30sec.) 

Prezentácia partnerov počas prenosu pretekov na veľkoplošných obrazovkách (2ks) 
umiestnených v areály Kuchajdy   (TV spot, reklamný spot) 

PR zamerané na české a slovenské najsledovanejšie média

City Triathlon magazín / Informačný bulletin (informácie a zaujímavosti o evente, prezentácia partnerov)

52 strán, náklad: 100ks 

Oficiálna  stránka eventu:   www.citytriathlon.sk  (22,614 návštevníkov)



Sprievodné akcie

 
Na podujatí sú vítané celé rodiny, ktoré s nami strávia príjemný deň na čerstvom
vzduchu. Neodmysliteľnou súčasťou preteku sú moderátori Vlado Baron a Matej „Sajfa“
Cifra, ktorí vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru.

Priaznivci triatlonu sa môžu tešiť na európsku triatlonovú elitu,  Európsky pohár juniorov, Slovenský a Český pohár, 
Majstrovstvá SR. 

Štarty pre všetky vekové kategórie: elite, age group, tímové štafety, deti  a aj 
"pre neskúsených".



Organizátor

 
Športový klub REALIZ Sport Team, vznikol v roku 2005 a v súčasnosti má 60 členov.

Je najväčším a najúspešnejším triatlonovým klubom v rebríčku hodnotenia klubov Slovenskej triatlonovej únie 

(www.triathlon.sk).

Pýši sa prvým olympionikom v histórii SR, ktorý štartoval na OH v Pekingu.
REALIZ Sport Team bol prvým organizátorom Európskeho pohára Elite v triatlone na Slovensku(2010) . 

Dodnes realizoval štyri športové podujatia na európskej úrovni.
Organizuje triatlonové kempy pre mladé nádeje Slovenska . 

Náš cieľ:  Bratislava  -  dejisko  Svetového Pohára v triatlone  v roku 2016











KONTAKT 

Marián Horínek
Managing Director

Tel.: 0903 729 777

E-mail: maros.horinek@realiz.sk

Jana Slobodová-Šeďová
Event Manager

Tel.: 0915 707 702

E-mail: jana.sedova@realizsportteam.sk

Branislav Miklošovič / Epidemy studio s.r.o.

Marketing a reklama 

Tel.: 0903 777 992

E-mail: miklosovic@epidemy.sk

Tešíme sa na spoluprácu.


