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Tisková zpráva, 16. května 2018 

 

Emil Open připraven, účast sportovců však bude nižší 

 

BRNO - Letošní ročník Emil Open měl být podle počtu přihlášených sportovců rekordní. Ale 

nebude. Přestože organizátorům se přihlásilo 917 účastníků z 18 zemí Evropy, necelý měsíc 

před hrami museli zasáhnout do počtu sportovců. Pro takhle výrazný počet účastníků a 

rozsah her se nepovedlo zajistit dostatečné financování kvůli výpadku v rozpočtu proti 

předchozím letům. 

Organizátoři Evropských her handicapované mládeže řeší krátce před akcí zapeklitou situaci. 

"Bohužel se nám nepovedlo zajistit na letošní ročník rozpočet v takové výši, abychom mohli 

akci uspořádat v plném rozsahu s opravdu vysokým počtem účastníků. Snažili jsme se vyřešit 
situaci do poslední chvíle, ale bylo by nezodpovědné naše rozhodnutí dál oddalovat. Tudíž 
jsme přistoupili k úpravám ve skladbě programu,“ říká prezident organizačného výboru her 

Pavel Zbožínek. 

Organizátoři odmítli dvě třetiny zahraničních účastníků, k úpravám došlo i v rámci 
doprovodného programu, na který byli účastníci i návštěvníci Brna v minulosti zvyklí. “Těší 
nás, že i v této komplikované situaci stojí za Emil Open silní dlouhodobí sponzoři, město Brno 

i Jihomoravský kraj. Zejména díky jejich podpoře se populární Evropské hry handicapované 

mládeže nakonec uskuteční,” dodává Zbožínek. 

Průměrný limit zahraničních účastníků pro Emil Open 2018 bude deset z každé země. Účast 

českých účastníků bude stanovena s ohledem na zastoupení všech krajů a s přihlédnutím na 

obsazení jednotlivých sportů. Průměrný limit na kraj je rovněž deset účastníků. Toto pravidlo 

se netýká brněnských účastníků, kterým organizátoři neplatí ubytování. 

Počet soutěžních sportů je zredukován na pět: atletika, plavání, golf, boccia a bocce. Evropské 

hry handicapované mládeže jsou určená pro sportovce ve věku od 10 do 26 let se všemi typy 

zdravotního postižených - tělesný, zrakovým, sluchovým, mentálním i kombinovaným. Hry 

bude hostit Brno od 6. do 10. června 2018. 


