
IQ Biatlon ve městech
...rozhýbejte svoje děti i sebe v naší laser biatlonové 

střelnici



Cíle projektu?
● chceme rozhýbat vaše děti
● rozhýbeme i vás - rodiče a 

prarodiče
● přeneseme vás do atmosféry 

olympijských her
● …….
● obnovíme ve vás pradávné pudy 

běžců a lovců

Ne každé dítě se hodí pro všechny sporty, například o tom vašem si myslíte, že není zrovna sportovní 
typ :-). Víte to jistě? Zkusili jste si s ním někdy biatlon? Někdo lépe běhá, jiný zase lépe střílí - na to 
nezapomínejte. Talent poznáme!!!



Kde?
● ve vestibulech obchodních 

center
● na parkovištích obchodních 

center
● na náměstích malých i velkých 

měst
● ve firmách jako Teambuilding
● soukromé akce

Zprostředkujeme vašim zákazníkům, pracovním kolegům, zaměstnancům, obyvatelům měst, voličům 
nevšední zážitek z olympijského sportu.



Jak?
● malá varianta (2 terče, 2 

trenažery)

● střední (3 terče, 2 trenažery)

● velká (3 terče biatlon, 1 terč pro 
přesnou střelbu, 3 trenažery)

● na klíč

Umíme se přizpůsobit vašim prostorám, zajistíme bezpečnost a o vše se postaráme.



Pro koho?
● pro děti
● pro rodiče a děti
● pro všechny co se rádi baví
● pro všechny co rádi sportují
● pro všechny co rádi zkouší nové 

zážitky

http://www.youtube.com/watch?v=fmaK47XGdXk


Jaké máme vybavení?
● Skutečné biatlonové pušky Steyr LGB1 

upravené pro laser střelbu
● Unikátní laserové terče IQsport
● Terče pro přesnou střelbu
● Hodnotící software
● Trenažery ….

http://www.iq-sport.net/wp-content/uploads/2010/01/15.06.20_Calculation_IQ_products.pdf


Kdo stojí za projektem IQ biatlon?
● Klaus Kremer - majitel firmy IQ-Sport, 

15 let zkušeností s laser biatlonem v 
Německu a pětibojem po celém světě

● Dana Schwamenhöferová - 
instruktorka firmy IQ-sport, fotografka, 
administrativní pracovnice, 8 let zkušeností 
s laser biatlonem

● Radim Novák - bývalý profesionální 
střelec, Mistr Evropy a účastník 

Olympijských her v Sydney 2000 a 
zakladatel firmy Mitteo.



Podívejte se na náš web

http://iqbiatlon.cz/
http://iqbiatlon.cz/

