
Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje samostatná plocha cykloportál JMK
TJ FAVORIT BRNO, SOKOL HORNÍ HERŠPICE samostatná plocha prezentace cyklistiky  - silniční, dráhové, horské, krasojízdy atd.
Jihomoravský kraj, odbor kanceláře hejtmana, sport info pult Olympiáda dětí a mládeže, dotace v oblasti sportu, Sportovec Jihomoravského kraje
Česká unie sportu JMK info pult Sportuj s námi, dotace pro sportovní prostředí, Anketa Sportovec okresu
Unie sportovních klubů města Brna + HRAJEME SPOLU PRO BRNO info pult fotostěna pro fanoušky 
Na kole dětem info pult Josef Zimovčák a 7. ročník charitativního projektu Na kole dětem
Nadační fond Emil info pult + samostatná plocha informace o sportování handicapovaných, prezntace nové hry sixball
RC Brno - Asociace sportu pro všechny - Dům sportu Brno info pult akce a  aktivity sportu pro všechny
Asociace školních sportovních klubů JMK info pult školní sportovní kluby a sportovní akce ve školním roce 2014/2015, olympijský víceboj
MSK Břeclav/stolní tenis samostatná plocha stolní tenis, hra příchozích proti robotu, exhibice reprezentantek ve stolním tenisu
TJ LODNÍ SPORTY BRNO samostatná plocha prezentace jachtingu, veslování a kanoistiky
VSK TECHNIKA BRNO samostatná plocha pálkařský tunel pro baseball
KRAJSKÝ SVAZ LYŽAŘŮ Jihomoravského kraje plocha pro in-line prezentace lyžařských sportů na území Jihomoravského kraje, trenažer pro carvingové lyžování
IN-LINE VESELÍ samostatná plocha školička in-line bruselní, in-line show

DEN 1. ČAS SUBJEKT PROSTOR, PLOCHA WEB
9:00-10:00 Futsal - prezentace futsalu pro nevidomé AVOY MU Brno tatami https://www.teiresias.muni.cz/futsal-pn/main.php?strana=uvod

10:00-10:30 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka představuje své hvězdy a sportovní talenty tatami http://www.sgldbrno.cz

10:30-12:00 Program pro školy - střelba na branku s Petrem Švancarou tatami
12:00-14:00 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka představuje své hvězdy a sportovní talenty tatami

14:00-15:00 Dr. Kuželka - show a žonglérská dílna pro každého tatami

15:00-15:30 Nadační fond Emil - prezentace sportu handicapovaných tatami

15:30-16:00 Aerobic centrum Brno - exhibice sportovního aerobicu tatami http://www.acbrno.cz

16:00-17:00 SOKOL BRNO I sportovní gymnastika tatami http://www.tjsokolbrno1.cz

17:00-18:00 Unie sportovních klubů Brno HC Kometa Brno hokejbal plocha http://www.hrajemespolu.cz

16:00-18:00 In-line Veselí - školička in line bruslení pod vedením instruktorů volná plocha - pro in-line

9:30-14:00 TJ LODNÍ SPORTY BRNO O putovní pohár Mirky Knapkové, závod na veslařských tranžerech volná plocha u bazénu www.lsbrno.cz

9:30-14:00 AŠSK, O pohár Petra Koukala, badmintonový turnaj smíšených družstev badminton kurty http://www.ftvs.cuni.cz/assk_web/index.php

DEN 3. ČAS SUBJEKT PROSTOR, PLOCHA WEB

9:30-11:00 RC Brno - airtrack, exhibice klubu SG Moravská Slavia Brno tatami http://www.morenda.com

10:00-12:00 In-line Veselí - školička in line bruslení pod vedením instruktorů volná plocha - pro in-line

11.00-11:30 Futsal - prezentace futsalu pro nevidomé AVOY MU Brno tatami

11:30-12:30 Dr. Kuželka - show a žonglérská dílna pro každého tatami

12:00-13:00 AUTOGRAMIÁDA SPORTOVNÍCH TALENTŮ, HVĚZD A LEGEND JMK hlavní podium
12:30-13:00 Futsal - prezentace futsalu pro nevidomé AVOY MU Brno tatami

13:00-13:30 Exhibice vzpírání a Petr Mareček plocha před tatami

13:30-14:30 Unie sportovních klubů Brno volná plocha - pro in-line

15:00-17:00 In-line Veselí - školička in line bruslení pod vedením instruktorů volná plocha - pro in-line

14:30-16:00 TC BRNO - prezentace minitenisu jako první mety při začátcích  s tenisem, prezentace klubu tatami www.tc-brno.cz
15:00-16:00 AUTOGRAMIÁDA SPORTOVNÍCH HVĚZD UNIE SPORTOVNÍCH KLUBŮ MĚSTA BRNA hlavní podium moderuje Michal Chylík

16:00-16:30 TJ STADION BRNO - prezentace krasobruslení tatami www.stadionbrno.cz

16:30-17:30 SK TART BRNO - moderní gymnastika a exhibice Moniky Míčkové, několikanásobné mistryně ČR tatami

17:00-18:00 Nadační fond Emil - prezentace sportu handicapovaných volná plocha - pro in-line

DEN 4. ČAS SUBJEKT PROSTOR, PLOCHA WEB

9:30-10:00 Judo SKKP Brno tatami http://www.stjmladi.com

10:00-11:00 Dr. Kuželka - show a žonglérská dílna pro každého tatami www.divadlokufr.net/dilny/

9:30-11:00 In-line Veselí - školička in line bruslení pod vedením instruktorů volná plocha - pro in-line

11:00-12:00 Unie sportovních klubů Brno - zápas, rugby tatami

12:00-14:00 RC Brno - airtrack, exhibice klubu SG Moravská Slavia Brno tatami

15:00-16:00 Nadační fond Emil - prezentace sportu handicapovaných volná plocha - pro in-line

15:00-16:00 Mažoretky Lassies Brno tatami  a plocha před tatami8.
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AUTOGRAMIÁDA SOBOTA 7.11.

HC Kometa Brno

Handball KP Brno

Martin Verner, Kometa Brno -plavání

Kometa Brno -střelba

Draci Brno - baseball

Soňa Bernardová a Alžběta Dufková - synchronizované plavání

Jiří Janošek, juniorský mistr světa a mistr Evropy v dráhové cyklistice

Josef Zimovčák, Na kole dětem

Ivo Koblasa -vedoucí muž světového poháru v  cyklistice handicapovaných

Eliška Březinová, TJ Stadion Brno, reprezentantka ČR v krasobruslení

Aneta Kučerová, stolní tenis


