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História hokejbalu 

Hokejbal je jeden z najstarších športov na svete. Prvý zápas si zahrali severoamerickí Indiáni už v 

roku 1572. Na severoamerickom kontinente ho volajú street hockey, deck hockey, či ball hockey. 

Na Slovensku a v Českej republike je to pre hráčov a fanúšikov hokejbal. V každom prípade v 

Kanade či v USA, ako aj v Európe je “hokej bez korčúľ“ len ďalším plodom ľudskej vynaliezavosti a 

zároveň potvrdením, že kooperácia a súťaživosť pri rešpektovaní daných pravidiel hry prinášajú 

ľudom radosť a vzrušenie. 

Prešli roky a postupom času sa hokejbal ako spontánna hra chlapcov z ulice rozvinul do podoby 

vysoko strategickej hry, ktorá od hráčov vyžaduje značné pohybové schopnosti s dôrazom na 

obratnosť, rýchlosť a schopnosť orientácie. Temperament hokejbalu a jeho otvorenosť k širokým 

vrstvám spoločnosti robia z tejto hry pomaly masovú záležitosť, čoho dôkazom je fakt, že v 

súčasnosti sa jej venuje desaťtisíce mužov všetkých vekových kategórií. 

V roku 1974 vznikol v Kanade športový zväz Ontario Ball Hockey Association a v roku 1978 

Canadian Ball Hockey Association s dobre organizovanými súťažami.  

Prvá oficiálna hokejbalová liga na Slovensku vznikla v roku 1982 a o rok neskôr aj susednom Česku. 

V 90. rokoch  sa k týmto krajinám pridali Fínsko, Nemecko, Japonsko. Dnes sa hrá hokejbal na 

všetkých kontinetoch. 
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Sídlo Svetovej hokejbalovej federácie WBHF 

Názov: Svetová hokejbalová federácia (WBHF)  

Adresa: Líščie údolie 23, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 31786227 

DIČ: 2021656604 

Účet: 2941465247 / 1100 Tatrabanka a.s. 

E-mail: info@wbhf.info 

Webstránka: wbhf.info 
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Členovia Svetovej hokejbalovej federácie WBHF 

 

Argentína 
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a Herzegovina 

Brazília 
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Dominikánska 

republika 
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Fínsko 

Francúzsko 

Nemecko 

Grécko 
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Srí Lanka 

Švédsko 

Švajčiarsko 
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Ponuka spolupráce na obdobie rokov 2015-2018 

 

Muži, ženy, Masters, U10,U12,U14,U16,U18,U20 

 

Generálny partner všetkých výberov:  1 000 000 EURO 

Hlavný partner všetkých výberov:  300 000 EURO 

Partner všetkých výberov:  50 000 EURO 

 

Generálny partner určitého výberu:  200 000 EURO 

Hlavný partner určitého výberu:  90 000 EURO 

Partner určitého výberu:  20 000 EURO 
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Forma propagácie počas celej doby spolupráce 

 

 

 umiestnenie loga a činnosti partnera na oficiálnych stránkach WBHF 

 umiestnenie loga a činnosti partnera na sociálnych profiloch WBHF 

 umiestnenie loga na dresoch 

 umiestnenie loga na trenkách 

 umiestnenie loga na prilbách 

 umiestnenie loga na mantineloch 

 umiestnenie loga na striedačke SR 

 umiestnenie loga na plachtách 

 ostatné podľa požiadavok partnera 
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Pripravované turnaje a podujatia WBHF 

 

 

 Majstrovstvá sveta juniorov 2016 Praha (jún-júl) U16-U18-U20 

 Majstrovstvá Európy 2016 Gajary (august) - muži-ženy 

 Majstrovstvá sveta 2016 4on4 Québec (november) muži-ženy 

 Majstrovstvá sveta 2017 Peking (jún) muži-ženy 

 Majstrovstvá Európy juniorov 2017 U10-U12-U14 

 Majstrovstvá sveta 2017 4on4 Bratislava (november) muži-ženy 

 Majstrovstvá sveta juniorov 2018 Soči (jún)  
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Fotogaléria a videá WBHF 

 

www.wbhf.info 

 


