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Dodatok č. 1 - k zmluve o športovej reprezentácii 
 
 
 

Reprezentačné oblečenie, pretekový materiál,  reklamy  
 
 
 

Pre sezónu 2008/2009 je reprezentačné oblečenie nasledovné: 
 

 Kombinézy – Crazy Idea 
 Vetrovky – Mammut 

 Termoprádlo – Bionic 
 
 
Toto oblečenie sa musí používať na podujatiach v zmysle znenia zmluvy.  U termoprádla, 
v prípade , že nepoužívate priamo počas preteku od firmy Bionic, je potrebné toto termoprádlo 
nosiť tak aby na dokumentačných materiáloch / fotografiách / nebolo možné vidieť iné logo či 
inak jasne spoznateľnú inú značku. Pri odobraní termoprádla na tento rok sa budú používať aj  
tenšie verzie do teplejšieho počasia, tak aby sa pokryla celá škála možností pre používanie počas 
sezóny. V prípade ponukypre celý tím na iný materiál – napr. nohavice k vetrovkám, tenké 
vetrovky, bundy, či iné ....bude to riešiť SR, TR a zástupca pretekárov a po odsúhlasení 
uvedenými je to možné doplniť do tohto dodatku. 
 
 
 
Pretekový materiál: 
 
Pre rok 2009 sa neuvažuje s materiálom ako sú lyže, lyžiarky a viazanie – ako reprezentačný 
materiál, vzhľadom na finančné prostriedky. Prípadné dohody na tieto časti materiálu sa budú 
riešiť výhradne individuálne s reprezentantom. 
 

 
 

Umiestnenie reklám: 
 
Voľné miesta pre individuálne reklamy reprezentantov sú : 

 Prilba – na pravej strane a na čele ale len od výšky 80 mm od predného okraja prilby 
alebo od štítu. Od hranice prilby alebo štítu je reklama pre sponzorov SSA. 

 Kombinéza – voľné je miesto na pravej  strane od zipsu.   
 Vetrovka -  voľné je miesto na pravej  strane od zipsu ale nie je vhodné umiestňovať 

nášivku / treba použiť iný spôsob aby nedošlo k poškodeniu vetrovky / 
 

 
Vzhľadom na trojročnú spoluprácu s firmou Bionic, nie je možné použiť reklamu inej firmy 
vyrábajúcej termoprádlo na reprezentačnom oblečení. 
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Oblečenie pri samotnom preteku pozostáva z – kombinézy a termoprádla / viď. podmienky v 
úvodnej časti dodatku o termoprádle /, v čase kým sa nepreteká aj z vetrovky.  Pri oficiálnych 
častiach podujatí, kt. sa rozumejú zahájenie podujatia - šampionátu,... vyhlasovacie 
ceremoniály, vystupovanie na stupne vítazov, brefingy, poučenia o trati, tlačové konferencie a 
iné používať oficiálny odev – vetrovka + termotričko Bionic. Prípadný ďalší materiál / vid. prvú 
časť / bude upresnený a doplnený do tejto zmluvy. 

 
 
 
 
Pripravil: Leitner Miroslav – tréner reprezentácie SR 
   
Schválil: Belicová Katarína – prezident SSA 
 
 
 


