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Názov projektu:

TEQBALL - nové športové prvky pre mesto
Autor: Jozef Ivan

Stručný popis:
Teqball je nový inovatívný šport s Olympijským potencionálom. Ide o bezkontaktný šport založený na
futbale a nohejbale, ktorý zlepšuje techniku, koordináciu a reakčnú rýchlosť a to všetko futbalovo
inovatívnou formou. Hrá sa na zaoblenom stole, ktorý pripomína ping-pongový stôl. Teqball sa môže
hrať podľa pravidiel vytvorenými hráčmi, alebo oficiálnych pravidiel, ktoré sú veľmi jednoduché.
Navrhujeme zakúpiť 4 nové Teqballové stoly, ktoré sa umiestnia v rámci mesta Banská Bystrica.

Popis projektu:
Použitím najjednoduchšej myšlienky zaobleného stola sa vytvoril nový šport, ktorý môže byť hraný
hocikde – hocikedy, vonku – vo vnútri a pri ktorom nezáleží na veku ani na pohlaví.
Teqball je nový šport, ktorý má základy vo futbale a je perfektným doplnkom pre profesionálnych
futbalistov a futbalové kluby. Tento úplne nový šport sa hrá na špeciálne zaoblenom stole. Je zároveň
určený aj pre začiatočníkov a nadšencov futbalu za účelom zlepšenia techniky, koncentrácie a kondície.
Všetko, čo k tomu potrebujeme je nájsť súpera na opačnú stranu Teqballového stola.
Teqball nie je jediný šport, ktorý sa môže hrať na tomto multifunkčnom športovom stole. Ďalšími
športmi sú Teqtennis, Teqvoly, Teqpong, Teqis a Qatch. Teqball One a Teqball Smart stoly sú ideálne
športové vybavenie pre futbalové kluby, verejné miesta, parky, školy, rodiny, voľnočasové centrá.
Navrhujeme zakúpiť 4 nové Teqballové stoly, ktoré sa umiestnia v rámci mesta Banská Bystrica.

Časový harmonogram aktivít:
Jar a leto 2022

Miesto realizácie projektu:
V rámci mesta Banská Bystrica.
Navrhnuté lokality: Sásová 1 stôl
Fončorda 1 stôl
Radvaň 1 stôl
Sídlisko resp. širšie centrum mesta 1 stôl

Rozpočet projektu:
Kvantifikácia položiek
Druh položky:
1.TEQ ONE stôl (4kusy x 2388€)
2.Osadenie stola (4x97€)

Suma v €:
9552
388

Celkový rozpočet projektu v €:

9940 €

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
NIE

Informácia o prínose:
Športová činnosť určená pre všetky vekové kategórie, pri ktorej sa zlepšuje koordinácia pohybov,
koncentrácia a kondícia.

Udržateľnosť projektu:
Teqballové stoly sú navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňali náročné štandardy kvality a trvanlivosti.

Cenová ponuka – 4 ks Teqball One stoly
Identifikačné údaje
Oficiálny distribútor TEQ stolov na Slovensku
Obchodné meno: BeneSport consulting s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Krížna 2534/24, Ľubotice, 080 06
IČO: 52141039
IČ: DPH SK2120907019
Telefón: +421 918 648 073
Email: info@teq.sk
Bankové spojenie: IBAN: SK10 0900 0000 0051 5352 8925

Technická špecifikácia Teqball One stola
Rozmery Teqball One stola:
 Dĺžka: 3 000 mm
 Šírka: 1 700 mm (vrátane siete)
 Výška: 900 mm (vrch siete)
Zakrivenie povrchu hracej dosky Teqboard je určené vzdialenosťou od najvyššieho bodu
plochy po najnižší a horizontálnou vzdialenosťou od najvzdialenejšieho bodu stola k výške
siete. Pri meraní od zeme je najvyšší bod hracej plochy 760 mm, kým najnižší bod je 565 mm.
Horizontálna vzdialenosť medzi najnižšou časťou stola a sieťou je 1 490 mm.
Teqball One stôl pozostáva z nasledujúcich materiálov:
 CDP práškovaná S235 štruktúrovaná oceľ
 HPL laminát do exteriéru
 PUR lepidlo
 Transparentný PMMA plát (akrylátové sklo)
Upínacie prvky a prídavné komponenty:
 Potiahnuté nehrdzavejúce oceľové skrutky
 Nehrdzavejúce oceľové podložky a matice
 Plynové pružiny
Oficiálny distribútor TEQ stolov na Slovensku
BeneSport consulting s.r.o. Ľubotice, Krížna 2534/24, 080 06 IČO 52141039
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 Prídavné polymérové komponenty
Váha Teqball One stola je 147 kg (bez obalu).

Vlastnosti stola:





Vodeodolný
Indoor/outdoor
Odolný UV Žiareniu
Mobilný
Cena

Popis

Množstvo

Cena za 1 ks
bez DPH

Cena za 1 ks s
DPH

Cena spolu
bez DPH

Cena spolu
s DPH

Teqball One
stôl

4

1.990 €

2.388 €

7.960 €

9.552 €

/ slovom: deväť tisíc päťsto päťdesiat dva ,- EUR vrátane DPH /
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