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4. ROČNÍK
ČESKÉHO POHÁRU 

3. ROČNÍK
MISTROVSTVÍ ČR V
PADDLEBOARDINGU

Pořádání jediného národního seriálu pro celou ČR
31 uskutečněných závodů z 35 plánovaných - 

uskutečněno na 11 lokalitách, v 10 městech, 5 krajích
pro každou kategorii dospělých (OPEN = junioři a masters) a dětí, v
diciplínách long distance, technical race, sprint, dragon SUP,             
hendikepovaní
Seznamování veřejnosti se sportem - kategorie Hobby
Vyhlášení celkového Šampiona a Šampionky
Technická a organizační podpora pořadatelům soutěží

     4 závody zrušeny kvůli COVID-19 

VYDANÉ 
DOKUMENTY

Koncepce fungování českého stand up paddleboardingu 2019+, 
Definice kategorií a disciplín paddleboardingu 2020, 
Propozice seriálu závodů Český pohár v paddleboardingu 2020, 
Manuál pro organizátory závodů ČP v paddleboardingu 2020, 
Kalendář závodů 2020
Výkonnostní žebříček paddleboardingu 2020

ČLENSKÁ ZÁKLADNA Přidružené členství 337 (204 v r. 2019)
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CELKOVÁ ÚČAST V ČP A MČR včetně cizinců



Materiálová podpora a osvěta dětských závodníků do 15 let ve spolupráci s
MCSUP - správná délka a velikost boardů, testování, půjčování do soutěží.
Pořádání prvního společného mistrovství ČR v paddleboardingu a
paddleboardingu tělesně hendikepovaných
Spolupořádání 1. Akademického mistrovství ČR v paddleboardingu, Brno
Parapaddleboarding - 2. ročník závodů hendikepovaných pořádaný klubem
Aktivně s vozíkem
Spolupráce se Státní plavební správou na osvětě bezpečnosti
Sportovní dozor na 2. ročníku charitativního závodu Prague City Swim na
paddleboardech pro osoby s onemocněním ALS

příprava sportovní dohled a spolupořádání mezinárodního závodu Euro
Tour v rámci paddleboardového festivalu Prague Paddle Fest 
Příprava 3 denního školení pro  Junák - český skaut, Jablonec n/Nisou - 
Paddleboarding do škol - odložení projektu kvůli zavřeným školám
Olympijský festival 2020 - příprava Brno, Praha, Ostrava

ORGANIZACE
SPORTU
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DALŠÍ AKTIVITY PADDLEBOARDINGU

ODLOŽENO KVŮLI COVID-19



Výkonnosti žebříček českých jezdců za posledních 52 týdnů na vybraných
závodech v ČR a zahraničí. Na základě rankingu se obsazují závodníci do rozjížďek
v disciplínách Českého poháru v paddleboardingu nebo se nominují na mistrovské
podniky. Celosvětová sezóna byla ovlivněna situací spojenou s pandemií COVID-19. 

Zahraniční závody bylo 90% zrušeno, v podstatě se závodilo pouze v České
republice, kde pro náš sport byly podmínky k uskutečnění závodního seriálu. 

Vzhledem k zpřísňování hygienických nařízení a restrikcí pohybu osob se ranking
zastavil k 15.9.2020 a další závody již do rankingu nebyly zahrnuty, aby nebyla
zkreslena jeho sportovní výpověď. 

V rankingu je 102 žen (73 v 2019) a 221 mužů (190 v 2019) mimo děti do 15 let.

RANKING
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ČESKÝ RANKING ČFSUP
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Produkční náklady ČP 2020      193.867  Kč  

Propagace (PR + média)              66. 000 Kč
Správní a provozní poplatky        31.000 Kč

      (občerstvení+fotograf+trofeje
      +organizace)

VÝDAJE

CELKEM                                         290.867 Kč
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FINANCE A MAJETEK
ZPRÁVA O HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI

2x reklamní banner ČFSUP, plůtky ČFSUP a Českého poháru
4x cateringové mísy
externí paměťový disk 2T
stupně vítězů

SOUPIS MAJETKU

PŘÍJMY
Reklamní partneři            126.750  Kč
Spolupořadatelství ČP     167.862  Kč

Členské příspěvky                6.300  Kč
       a startovné

                                   

CELKEM                            300.912  Kč

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

V tomto roce ČFSUP získala finance od reklamních partnerů, ze spolupořádání pohárových
závodů a startovného a z členských poplatků. Činnost spojená s chodem ČFSUP byla
dobrovolná bez nároku na finanční odměnu. Výdaje ČFSUP byly spojené s propagací a
organizací závodního seriálu a popularizací paddleboardingu obecně. Český pohár v
paddleboardingu a Mistrovství ČR byly financovány pořadateli a sponzory. ČFSUP
fungovala bez dotací. ČFSUP je bezdlužná.

Oficiální výkaz zisků a ztrát je zveřejněn na webu ČFSUP.

leden-listopad 2020
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KOMUNIKACE
              PUBLIC RELATIONS

OFICIÁLNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY WWW.CFSUP.CZ

SOCIÁLNÍ SÍTĚ  A FOTOGALERIE

VELETRHY A WORKSHOPY

MÉDIA

Novinky, Kalendář závodů, Výsledky, Ranking, Členství, O ČFSUP, Partneři, FAQ, Prague
Paddle Fest, Fotogalerie, Videa, Desatero pro paddleboardy

 /cfsup   963 like             @ceska_federace_sup                          /CFSUPpaddleboarding

FOR BOAT - březen, Praha - veletrh, zrušeno
Skaut Český junák - květen, Jablonec n/Nisou - třídenní workshop pádlování - zrušeno
OLYMPIJSKÝ FESTIVAL - červenec/srpen, Praha, Brno - workshopy pádlování - zrušeno
Prague Paddle Fest - září, Praha workshopy jízdy na paddleboardech s Ivou Dundovou -
zrušeno
Prague City Swim - září, Praha - workshop pádlování 

TV Sport 5 - vysílání 4 video spotů z ČP, každé video po dobu 14 dnů
PR služby, výpis na další stránce
Spolupráce s webem o paddleboardingu: Paddleboardguru.cz

TIŠTĚNÉ  A VIDEO MATERIÁLY, PUBLIKACE
Highlighty ze závodů Českého poháru v paddleboardingu ve spolupráci s padlujte.cz
Dokument z MČR ve spolupráci s padlujte.cz
Dokument o paddleboardingu z Finále ČP pro TV Sport 5
Samolepky a bannery Českého poháru
Kalendář paddleboardingu v ČR 2020
Paddleboarding do škol
Pádler č.3/2020
Časopis Řízení školy č 3/20., Vydavatelství Wolters Kluwer, Paddleboarding do škol
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RELATIONS
PROPAGACE V ROCE 2020
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 CNN Prima News Reportáž v hlavních zprávach CNN Prima (18.7.)                                     650.000
 ČT - Dobré ráno s ČT Hostování zástupců ČFSUP a live vstupy z brněnské přehrady. (4.8.) 90.000
 ČT 4 Sport Reportáž v pořadu Sport v regionech (Dzbán)                                                        45.000
 ČT 1 - Branky, body, vteřiny Reportáž v hlavních sportovních zprávách na ČT (13.6.)           650.000
 TV Nova Reportáž v Televizních novinách ze závodů v Brně (1.8.)                                        980.000

1.
2.
3.
4.
5.

TV

Rozhlas

Tisk

Web
 www.plus.rozhlas.cz Článek a audio záznam rouhovoru na CRO Plus.                                      23.000
 www.rozhlas.cz Článek a záznam rozhovoru na ČRO 1 na portálu ČRO                                  125.000
 Deník Českolipsko Fotoreport ze závodu Českého poháru - Máchovo jezero                               8.400
 iDnes.cz Článek o paddleboardingu - reportáž s Davidem Raabem                                          550.000
 Metro.cz Článek o paddleboardingu - reportáž s Davidem Raabem                                          120.000
 sport.cz Video reportáž se článkem na portálu Sport.cz                                                             820.000

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 Český rozhlas Plus Rozhovor s prezidentem ČFSUP Davidem Raabem                                  35.000
 Český rozhlas Radiožurnálu Hodinový rozhovor dopoledního hosta Radiožurnálu                 300.000

1.
2.

 5plus2 Článek o paddleboardingu - reportáž s Davidem Raabem                                           880.000
 Deník Českolipsko Pozvánka na závody Českého poháru - Máchovo jezero                              4.000
 Metro Článek o paddleboardingu - reportáž s Davidem Raabem                                             205.000
 MF Dnes - příloha Rodina Reporáž v tištěné příloze MF Dnes                                                 196.000

1.
2.
3.
4.

Přepokládaný náklad/ 
počet oslovení
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Zapůjčení bójkového systému a nafukovacího oblouku
Zapůjčení závodních čísel  
Zapůjčení zázemí na závody - stany, vlajky, plůtky
Zapůjčení závodních dětských paddleboardů na celý seriál ČP
Podpůrný program pro kluby - zapůjčení paddleboardů na tréninky pro
paddleboardové kluby
Zapůjčení nákladního auta na závody 
Logistická podpora českých závodníků při účasti na závodech v ČR i v zahraničí
Spolupráce na programu Paddleboarding do škol

Podpůrný program pro vítěze Českého poháru ČFSUP - zapůjčení pevného prkna
NSP na celou další sezónu
individuální materiálová podpora českých závodníků

Velkoobchod sportovního materiálu z oblasti paddleboardingu, snowboardingu,
surfingu, windsurfingu a také oblečení.
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HLAVNÍ 
PARTNER

Mc.SUP, s. r. o.

Mc.SUP, s. r. o. a Snowboardel
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Smlouva o o spolupráci v rámci závodu v rámci festivalu Prague Paddle Fest 2020  
Smlouva o reklamním partnerství v rámci 4. ročníku seriálu  “Český pohár ČFSUP” a
“Mistrovství ČR v paddleboardingu” v roce 2020

Produkční agentura zabývající se pořádáním velkých sportovních akcí. V roce 2020
také druhým rokem s programem v paddleboardingu "Aqua Marina Demo Tour", který
má za cíl popularizaci tohoto sportu široké veřejnosti. Tento program byl také součástí
seriálu Českého poháru v paddleboardingu. Pořadatel paddleboardové akce "Prague
Paddle Fest" s mezinárodním závodem ze série Euro Tour. Tento rok se kvůli COVID-19
přesouvá na červen 2021.

Reklamní spolupráce v rámci závodů Českého poháru v paddleboardingu a spolupráce
v rámci akce Prague Paddle Fest. Zajištění elektronické časomíry na MČR.
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MARKETINGOVÝ
PARTNER 

VSM Production, s. r. o.



HLAVNÍ PARTNEŘI ČESKÉHO POHÁRU V
PADDLEBOARDINGU 2020

POŘADATELÉ ČESKÉHO POHÁRU A MČR

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČFSUP
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MARKETINGOVÝ PARTNER ČFSUP


