
Mistrovství světa v yoyování poprvé v Praze | Praha, Divadlo Archa, 7. - 9. srpna

V pražském divadle Archa se bude od 7. do 9. srpna konat Mistrovství světa v yoyování. Světové mistrovství je 
nejrespektovanější událostí na poli moderního yoyování a každoročně jej navštíví okolo tisíce účastníků a 
fanoušků. Od svého založení před 13 lety se konalo pouze na Floridě. České yoyo asociaci (CYA), neziskové 
organizaci, která akci pořádá, se po několikaletém úsilí konečně podařilo přesunout tuto soutěž do Prahy. Čeští 
yoyeři patří do světové špičky a o prestižní titul mistra světa se utkají se soutěžícími z Ameriky, Japonska, Brazílie, 
Mexika, Singapuru a dalších 29 zemí. Dostupnější bude také pro mnoho nadšenců z evropských a asijských zemí, 
pro které byla cesta do USA z různých důvodů nemožná.

Počet účastníků se deset dní před akcí odhaduje na 300. Ti budou soutěžit v osmi divizích: pět divizí se liší 
způsobem yoyování, následuje ženská sekce, kategorie „Artistic Performance“, kde se hodnotí úroveň show, 
spíše než yoyování a nakonec tzv. Spin Top, což je moderní varianta káči. Celá akce bude profesionálním štábem 
živě přenášena na internet.

Většina mezinárodních firem, které vyrábějí profesionální yoya, představí na mistrovství světa nové modely svých 
výrobků, které jsou často stylizované do českých barev. Jedna z firem dokonce považuje tuto akci za natolik 
podstatnou, že nových yoyí představí rovnou devět.

Jan Kordovský, předseda CYA, vysvětluje princip yoyvání: „Díky kuličkovému ložisku, které je vložené do středu 
yoya, je možné dělat pomocí provázku triky, které se postupně skládají do sestav. Vítěze pak určí odborná, 
mezinárodní porota, která vystoupení oboduje podle kvality provedení a obtížnosti jednotlivých triků.“

Česká yoyo asociace, která u nás působí od roku 2006, mimo jiné před čtyřmi lety vzkřísila tradici Evropského 
mistrovství, které se do té doby naposled konalo v roce 1953. Celoročně se po republice pořádají i regionální 
soutěže, ve kterých česká yoyo komunita průběžně bojuje o Pohár České yoyo asociace. Ten vrcholí Mistrovstvím 
České republiky, které se minulý rok konalo již po desáté a patří mezi největší národní mistrovství na světě. Stále 
se přidávají noví zájemci o tento sport a česká komunita se rozrostla natolik, že CYA se stala jedním ze 
zakládajících členů Mezinárodní yoyo federace, která Mistrovství světa oficiálně zaštiťuje.

Kontakt:
Marie Kordovská: 732 620 769 | press@cya.cz
Jan Kordovský: 732 547 377
MUDr.Ondřej Šedivý: 607 621 217
Václav Kroutil: 775 354 493
Oficiální webové stránky: http://www.worldyoyocontest.com 
Facebook: https://www.facebook.com/events/350660228407974/?fref=ts
V případě dalších dotazů a mediální spolupráce nás neváhejte kontaktovat.

Media:
Fotografie v tiskové kvalitě: https://www.dropbox.com/sh/szrc7evgc01zml0/AABkIZcvuX48q7e_VkNd2ncsa
Reportáž TV Metropol o Mistrovství Evropy 2012 konaném v Praze: www.youtube.com/watch?v=0vzx1543KeI 
Mistr ČR a mistr Evropy Václav Kroutil: https://www.youtube.com/watch?v=YZzJUDfQyLk 
Yoyo mistrovství ČR 2013: https://www.youtube.com/watch?v=eUHjL1keasc

Platinový partner:
BU2R - Projekt pivovaru Budějovický Budvar na podporu původních městských kulturních projektů. www.BU2R.cz 
Partneři: 
Bageterie Boulevard - Je moderní, dynamicky se rozvíjející koncept restaurací rychlého občerstvení s francouzským 
šarmem. 
Czech Tourism - Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí 
i v ČR. 
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YoYoFactory - Přední výrobce yoyí, který se snaží přiblížit moderní yoyování co nejširšímu spektru mladých lidí. Jejich 
reprezentační team se skládá ze světové špičky, která dominuje soutěžním žebříčkům. 
Duncan - Nejstarší a největší výrobce yoyí, který funguje od roku 1929. Sponzor současného mistra světa. 
YoyoExpert - Největší světový internetový obchod s kompletním vybavením pro yoyery. Propagátoři yoyo komunity a 
přístupu, že yoyo je více než jenom hračka. 
International Yoyo Federation - Nezisková organizace, která se věnuje vývoji a popularizaci yoyování na globální úrovni.
Česká yoyo asociace - Neziskové občanské sdružení, jehož cílem je propagace moderního yoyování, organizace soutěží v 
ČR a Evropě a podpora a rozvoj yoyování jako sportu a zábavy.


