Príloha č. 1 Opis predmetu

OPIS PREDMETU
Nákup a dodanie športového vybavenia a pomôcok pre mestské športoviská, najmä na realizáciu
organizovaných športových aktivít detí a mládeže.
Tovar nový, zabalený.
Miesto dodania: ZŠ A. Bagara, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
1. Športové pomôcky a výbava: Florbal
Názov

Opis

Brankársky dres, Brankárske nohavice, Brankárska helma
Florbalový brankársky s kompletnou ochranou hornej časti tela vďaka anatomicky
tvarovanému polstrovaniu na prsiach a ramenách, chráničmi z dutých vlákien umiestnenými
na prednej strane rukávov a účinnými chráničmi lakťov z ultrahusté PUR peny.
Florbalové brankárske nohavice z ľahkého, pevného a vzdušného materiálu odolného proti
Jadberg easy,
oderu. Nohavice sa vyznačujú kvalitným, anatomicky tvarovaným, ľahkým polstrovaním z
BRANKÁRSKY SET húževnaté a pružné polyuretánové peny, vyvýšeným a nastaviteľným pásom s upínaním.

Florbalový set Team
12 `16
FLOORBEE
BALLCHARGER +
TORPEDO IFF
MATCH

Florbalový set, ktorý sa skladá z 12 hokejok a 6 loptičiek.

Set loptičiek a vaku. Certifikovaná florbalová loptička so štruktúrovaným povrchom.

CHRÁNIČE KOLIEN Florbalový chránič kolien, ohybné a pružné. Dvojbodový systém upínania.

Florbalový nahrávač
MyFlorball Passer
Saucer Pro
Trénerská taktická
tabuľa
Trénerská taktická
tabuľa s klipom na
papiere

Florbalový nahrávač vráti prihrávku po zemi alebo jednoduchým náklonom nahrávača sa
spätná prihrávka vráti vzduchom a tým sa zlepšuje obratnosť a príjem prihrávok ako v
reálnych situáciách na ihrisku.
Trénerská taktická tabuľka s perom a držiakom.
Trénerská taktická tabuľka s klipom pre papiere na poznámky.

Autobrankár - Unihoc
Ball Buster
Plachta na nasadenie na bránku pre presnejšie strieľanie. Rozmery: 115x160cm
Znižovače branek 160 Zníženie bránok, ktoré sa používa kategóriách mladších žiakov a žiačok, eléva, elévek a
cm
prípravok.

2.

Športové pomôcky a výbava: Plávanie
Názov

Plavecký pontón

Opis

Pospájaním viacerých pontónov vodnými slížmi/spojovacími popruhmi je možné vytvoriť
dráhy na behanie po vode, prekážky, stavby, hojdačky, ostrovy, lodičky a i.
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Plavecký pontón s
otvorom uprostred

Pospájaním viacerých pontónov vodnými slížmi/spojovacími popruhmi je možné vytvoriť
dráhy na behanie po vode, prekážky, stavby, hojdačky, ostrovy, lodičky a i.

Spojovací popruh na
pontóny

Popruh na spojenie dvoch pontónov.

Krúžky na výuku
potápania

Sada so 4-mi farebnými krúžkami, ktoré majú vnútri závažia, aby klesli na dno bazéna.

Vodný slíž

Rozmer: 160cm dĺžka, cca 6,5cm priemer. Dá sa rôzne nadpájať s ďalšími vodnými slížmi
pomocou spojok, ale tiež sa dá využiť v kombinácii s plaveckými pontónmi a ďalšími
pomôckami.

Spojka na vodný slíž 2 otvory
Spojka na spájanie vodných slížov.
Ponorné kolíky

Určené pre nácvik ponárania. 4 ks v sade.

Ponorné krúžky

Určené pre nácvik ponárania. 4 ks v sade.

Spojka na vodný slíž 4 otvory
Spojka na spájanie vodných slížov.

3.

Športové pomôcky a výbava: Gymnastika a všeobecná pohybová príprava
Názov
Riečne kamene

Opis
Kamene určené pre rozvoj koordinácie, rovnováhy a odhadu vzdialenosti. Obsah: 6
kameňov. Maximálne zaťaženie 50 kg.

Rovnovážny had

Sada 24 dielov (12 rovných, 12 zátačiek). 4 farby v sade. Dĺžka 7,5 m.

Skladacia prekážka

Ľahko nastaviteľná prekážka do 3 výšok. Viaceré prekážky zostavia prekážkovú dráhu. Je
ľahká a prenosná.

Padák - priemer 6 m
(12 úchytov)

Farebný a ľahký padák je určený na rôzne skupinové aktivity a hry. Padák je možné
nadhadzovať, ukryť sa pod neho alebo si v ňom kotúľať loptu. Na obvode sú úchyty, vďaka
čomu sa s padákom ľahko manipuluje.

Lopta s dúhovým
chvostíkom

Mäkká koženková loptička s farebným chvostom. Pomáha precvičovať pohotovosť a
obratnosť. Rozmery: 6,5 cm, váha 90 g, dĺžka chvosta 95 cm.

BASKETBALOVÁ
LOPTA training
Penová lopta na
hádzanú

Basketbalová lopta training, vyrobená zo syntetického materiálu, pre začiatočníkov a deti,
pre rekreačné využitie vo vnútorných priestoroch i vonku, veľkosť 3.
Bezšvová lopta, mäkká. Materiál obsahuje mikroskopické bubliny, ktoré robia loptu ľahko
uchopiteľnú. Priemer: 15 cm.

Fitlopta - priemer 55
cm

Lopta vyrobená z kvalitného materiálu PVC. Je vybavená ANTI-BURST systémom, ktorý v
prípade prepumpovania lopty zabezpečí pozvoľné uvoľňovanie vzduchu. Balenie obsahuje
aj pumpičku na nafukovanie.

Fitlopta - priemer 65
cm

Lopta vyrobená z kvalitného materiálu PVC. Je vybavená ANTI-BURST systémom, ktorý v
prípade prepumpovania lopty zabezpečí pozvoľné uvoľňovanie vzduchu. Balenie obsahuje
aj pumpičku na nafukovanie.

Švihadlo, 4 ks v balení

Kôš na loptičky a
lietajúce taniere

Sada 4 farebných švihadiel s veselými motívmi.
Pri hádzaní loptičiek alebo lietajúcich tanierov do koša si deti precvičia presnosť a
koncentráciu. Konštrukcia je vyrobená z kvalitného plastu. Plastový stojan sa dá naplniť
vodou alebo pieskom. Výška sa dá nastaviť podľa potreby od 105 do 140 cm. Rozmer
stojanu: 24 x 24 cm. Rozmer obruče: 78 x 35 cm.
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Gymnastický koberec
DIONY
600x200x3,5cm

Speedminton S400 set

4.

Tento koberec sa používa aj ako rozbehový pás k náradiu. Spodná strana koberca má
mäkšiu vrstvu, ktorá zabezpečuje zmiernenie kĺzavosti na hladkých povrchoch. Rozmery:
600x200x3,5cm.
Sada vhodná pre pravidelnú hru s raketami z karbónového kompozitu, prenosnou hracou
plochou Easy Court basic a tubou 5 košíkov v batohu s ramenným popruhom.

Športové pomôcky a výbava: Futbal
Názov
Kickster academy,
Skladacia futbalová
bránka
MÉTA
ZNAČKOVACIA
KLASIK
TRÉNINGOVÝ
KUŽEĽ S VAKOM

Opis
Jednoduché rozloženie, bránka je po použití kotviacich prvkov maximálne stabilná a
bezpečná. Po zložení sa jednoducho uloží do vaku.
Klasická značkovacia méta, s praktickým stojanom.
Set kužeľov v praktickom vaku. Materiál kužeľa je plast.

AGILITY DOTS

Pomôcka na rozvoj agility, senzomotoriky. V balení 6ks agility bodov v rôznych farbách, s
očíslovaním očíslovanie. Materiál - guma.

KOORDINAČNÝ
REBRÍK PROFI

Koordinačný rebrík PROFI 4m a 9m v precíznom prevedení, voľne nastaviteľný. Dodáva sa s
vakom.

REAKČNÁ
LOPTIČKA

Reakčná loptička v dvoch veľkostiach používaná v tréningu reakčnej rýchlosti a agility.
Gumená loptička po odraze zo zeme mení svoj smer a hráč musí na ňu reagovať, je tak veľmi
dobrým prostriedkom pre rozvoj agility a reakčnej rýchlosti.

PRIHRÁVKOVÝ
TRENAŽÉR

Tréningová pomôcka, ktorá je vhodná najmä pre individuálnu prípravu mládeže. S pomocou
prihrávkového trenažéra sa rozvíjajú technické zručnosti hráčov. Trenažér je možné využiť z
oboch strán. Rampa slúži na odraz polovysokej alebo vysokej lopty a zadná odrazová stena
na nácvik práce s loptou, prvý dotyk, alebo reakčnej rýchlosti.

TECHNIC BALL

Moderná a efektívna pomôcka pre mládežníkov, vhodná pri tréningu technických zručností.
Dĺžka remienku je 100cm. Veľkosť lopty č.1. Priemer 16cm

PRIHRÁVKOVÁ
BRÁNKA
ŠTVORCOVÁ

Ideálna pomôcka v hernom tréningu, vhodná pre tréning mládeže a rozvoj technických
zručností. V agility tréningu sa dá využiť aj ako prekážka. Prihrávková bránka je v tvare
oblúka s hrotmi na zapichnutie.

ADIDAS FINALE 15
OMB
Oficiálna zápasová lopta.

Ekvivalent - v prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý sa nezhoduje s požadovanou špecifikáciou, tovar musí
mať rovnaké parametre, resp. vyššie technické parametre, ako sú vyšpecifikované v opise predmetu.
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