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Viacúčelový športový prístroj

Oblasť techniky

Technické riešenie sa týka viacúčelového športového prístroja, obsahujúceho
základné telo, obsahujúce hrací povrch, pričom hrací povrch základného tela
smerujúceho z vnútra základného tela má konvexný horný povrch, nosnú konštrukciu
oddelujúcu hrací povrch od základne a prekážku umiestnenú na základnom tele.

Doterajší stav techniky

Toto technické riešenie patrí do oblasti športu, podrobnejšie do oblasti
vybavenia alebo zariadenia na trénovanie/cvičenie, najmä stolových hier na fyzické
cvičenie založené na vonkajších hrách,
jílPC) A63BS7JQ4,-.

Bolo vyvinutých veľa technických zariadení na trénovanie športovcov. Medzi
opísanými zariadeniami sú pomôcky na zdokonaľovanie technických schopností pre
loptové hry, vrátane techník ovládania lopty a techník kopania pre futbal.

Medzi týmito zariadeniami na zlepšenie schopností sú tie, ktorá sú opísané
v patente s registračným číslom HU 222.643 a úžitkovým vzorom s registračným
číslom

HU

U2.188.

Tieto

zariadenia

v podstate

pozostávajú

z vertikálne

usporiadaného cieľového tela podobného futbalovým bránkovým tyčiam nesúcim
niekoľko cieľov, ktoré má hráč trafiť loptou. Jednotka indikátora zásahov vyhodnocuje
zasahovanie cieľov a zobrazuje hráčom výsledky. Toto usporiadanie je užitočné na
zlepšovanie kopacích schopností, ale má tie nevýhody, že nevyžaduje intenzívny
pohyb a vyžaduje podstatne voľný priestor pre hráča pokiaľ sa majú výstrely
vykonávať za pohybu.
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Opis patentu s registračným číslom HU 222429 je pre zariadenie, ktoré môže
byť použité v hre, podobnej futbalu. Prístroj obsahuje puzdro a prehĺbeninu v strednej
časti puzdra na prijatie lopty. Opis úžitkového vzoru s registračným číslom HU U
1917 opisuje zručnú hru, ktorá sa má hrať s loptou, ktorá musí byť dopravená do dier
umiestnených

v oblasti

obklopenej

tyčami

podobná

stolnej

hre

„Rex“. Toto

usporiadanie je vhodné pre malú hru ako cvičenie, a tiež vyžaduje podstatný voľný
priestor. Ďalšou nevýhodou je, že tieto hry nevyžadujú, aby hráč vyvíjal intenzívny
pohyb s častými zmenami miesta, a nezlepšujú tak vytrvalosť.

V dokumente DE 200301215 U1 je opísaný stôl na loptové hry, napr. stolný
tenis, majúci centrálnu rovinnú oblasť medzi dvoma oblastami zvažujúcimi sa dolu.
To zaisťuje, že lopty s nízkou trajektóriou môžu byť stále dosiahnuté a vrátené, čím
sa rozširuje dosah hry. Dve zvažujúce sa oblasti sú identické a eliptické, oválne
alebo v tvare čiastočného kruhu. Celý stôl je pripevnený na zemných podperách. Sieť
je pripevnená cez stred stola. Stôl môže byť vyrobený z ľubovoľných vhodných
materiálov. Nie je možné meniť geometriu stola ani tiež výšku hry.

Dokument US 5,398,926 A ukazuje vršok stola na použitie pri hrách stolného
tenisu a podobne. Vršok stola je konvexný v jednom alebo viacerých smeroch, čo
slúži na zrýchlenie hry. Neexistuje však možnosť zoradiť výšku hry ani zmeny
konvexnosti stola.

Dokument GB 25767 sa týka pripevnenia k stolu na odchyľovanie lopty pri
hrách, ako je napríklad ping-pong,

kde jeden alebo viacej klinov alebo podobne

tvarovaných blokov môže byť pripevnených k rovinnému stolu na požadovaných
pozíciách. Rozmery a tvary blokov spôsobujú lokálne efekty na lopte a nemôžu
ovplyvňovať tvar celého povrchu stola na žiadnej strane.

Dokument FR 2 606 653 opisuje stolný šport hraný dvoma alebo štyrmi
hráčmi, ako hry pre jedného alebo dvojhry, s ping-pongovou loptičkou a raketami
polkruhového tvaru, dovnútra ktorých sa vsunie ruka, a tiež stôl majúci rovnakú
veľkosť ako ping-pongový stôl, ale kĺbovo spojený v jeho strede, čím tvorí jeho dva
panely, ktoré sú naklonené k hráčom. V strede stola nie je žiadna sieť a panely sú
celkom rovinné v celom svojom rozsahu.
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Technický problém, ktorý má byť riešený týmto technickým riešením sa týka
toho, ako konštrukčne zostaviť športový prístroj, ktorý by umožňoval odstrániť
nedostatky známych zariadení na zlepšenie futbalových obratností a implementovať
športový prístroj, ktorý môže byť použitý na malej ploche, vyžaduje po osobe, ktorá
ho používa, aby sa pohybovala s častými zmenami miesta a polohy, a vyžaduje
vynikajúcu techniku ovládania lopty a kopania, s použitím vhodného hracieho
povrchu. Tam, kde sú tieto zručnosti nedostatočné, mal by ich podstatne zlepšovať
v priebehu hry.

Podstata technického riešenia

Zistilo sa, že uvedený cieľ sa dá dosiahnuť, keď sa horný povrch konštrukcie
podobnej stolnému tenisu vytvorí s nastaviteľným zakrivením, odchyľujúcim sa od
obvyklého rozsahu, a hracími oblasťami s neobvyklými rozmermi, a nosná základňa
sa umiestni do príslušnej výšky od zeme, potom sa bude lopta dopadajúca na hrací
povrch odrážať vždy von z priestoru, v ktorom sa vyskytuje športový prístroj, pričom
osoba, ktorá ju používa, môže vhodným pohybom, vždy nohou alebo hlavou
dosiahnuť na loptu, bez toho, aby športový prístroj spôsoboval brániacu alebo rušivú
prekážku.

Najväčšou výhodou špeciálneho uskutočnenia športového prístroja podľa
tohto technického riešenia je, že na malej ploche, eventuálne dokonca vo vnútri, sa
značným pohybom tela, môžu osoby, ktoré ho používajú, uskutočňovať aktivity
zahŕňajúce manipuláciu s loptou a cielené vratné kopy. Tieto aktivity budú postupne
rozvíjať ich vytrvalosť, rýchlosť, citlivosť na loptu a ovládanie lopty. Ďalej rozvíjajú
koncentráciu, rýchle vyhodnocovanie situácie a rozhodovanie.

Tiež je medzi výhodami to, že športový prístroj podľa tohto technického
riešenia, ešte okrem svojej užitočnosti, ako zariadenie na zlepšovanie obratnosti
a zručnosti, poskytuje zábavnú hru pre ľudí, ktorí majú radi futbalový tenis, s tým
rozdielom, že tento prístroj umožňuje hrať podobnú hru na omnoho menšej ploche.
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Tiež je medzi výhodami to, že športový prístroj podľa tohto technického
riešenia môže byť zmontovaný pomocou jednoduchých nástrojov a známej výrobnej
technológie, takže sú dosiahnuté nízke výrobné náklady na tento prístroj. Tiež je
výhodné, že športový prístroj nevyžaduje špeciálnu údržbu. Ďalšou výhodou,
odvodenou z vyššie uvedeného je, že s malými nákladmi je možné získat dlhodobú
pomôcku na trénovanie a hranie.

Športový prístroj podľa tohto technického riešenia má dalšiu výhodu v tom, že
ho možno postaviť a rozmontovať ľahko a bez špeciálnej odbornej znalosti a preto
môže byť ľahko prenášaný z miesta na miesto, možno teda ľahko menit miesto
zlepšovania obratnosti.

Je dôležité poznamenať, že športový prístroj podľa tohto technického riešenia
môže byť vyrobený tak, aby trajektória a rýchlosť lopty odrážajúcej sa od hracej
oblasti mohla byť menená a preto rovnaký športový prístroj môže byť používaný tak
dospelými, ako aj deťmi. To zahŕňa len úpravu do požadovanej miery výšku hracej
oblasti a v prípade nutnosti aj zakrivenie horného povrchu hracej oblasti.

Prehľad obrázkov na výkresoch
-it
„.
•
Sprievodný výkresy, ktoiý sú prítomný na poskytnutie lepšieho pochopenia

tohto technického riešenia a -^ z a č le n e n ý a tvoril súčasť tejto prihlášky, znázorňujú
uskutočnenie tohto technického riešenia a spolu s opisom slúži* na objasnenie
princípu tohto technického riešenia. Na obr. * j e znázornené výhodné uskutočnenie
športového prístroja podľa tohto technického riešenia v čiastočnom reze.

Príklady uskutočnenia technického riešenia

Obr. ^ukazuje ^ýho4fié^uskutočnenie športového prístroja 1 . Športový prístroj
1 má nosnú konštrukciu 30 umiestnenú na základni 2 so svojou dolnou častou 32 a
má základňové telo 10, držané nosnou konštrukciou 30. Základňové telo 10 má tiež
horný prvok 10a a dolný prvok 10b. Horný prvok 10a obsahuje hraciu oblast 11,
ktorej vonkajšia horná strana 12 oproti základni 2 má konvexný horný povrch 15. Aj
keď horný povrch 15 , ukázaný na obr.^, je vytvorený ako súčasť valcového puzdra,
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v ďalších uskutočneniach športového prístroja môže konvexný horný povrch 15
obsahovať priestorové zakrivenie pozostávajúce tiež z niekoľkých zakrivených
úsekov.
Na konvexnom hornom povrchu 15 je usporiadaná prekážka 20, ktorou je
doskovité telo, vyrobené z vhodne tuhého, v tomto uskutočnení transparentného
materiálu a ktorého úlohou je rozdeliť hraciu oblasť H na dve poloviny a zabraňovať
tomu, aby sa lopta (ktorá nie je ukázaná na obrázku # jednoducho pregulala cez
konvexný horný povrch 15 základňového tela 10. Aby sa umožnilo nastavovanie
výšky

prekážky 20,

komponent

22

na

nastavovanie

odstupu

je

priradený

k prekážke 20 . Komponent 22 na nastavovanie odstupu je uložený na konvexnom
hornom povrchu 15 horného prvku 10a základňového tela 10, takže tiež podopiera
prekážku 20. Horný okraj 21 prekážky 20 môže byť zvýšený alebo znížený voči
konvexnému hornému povrchu 15 pomocou komponentu 22 na nastavovanie
odstupu. Uvedený komponent 22 na nastavovanie odstupu môže byť vytvorený napr.
ako drážková tyč - nie je na výkrese znázornená - vyčnievajúca z konvexného
horného povrchu 15a držiaca prekážku 20.
Horný prvok 10a je vyrobený z preglejky ošetrenej vhodným procesom
drevárskeho priemyslu umožňujúcom ohnutie preglejky do krivky s istými medzami.
Na rozdiel od materiálu horného prvku 10a je dolný prvok 10b základňového tela 10
vyrobený z tuhého materiálu a tento dolný prvok 10b v podstate spojuje horný prvok
10a základňového tela 10 s nosnou konštrukciou 30.

Polomer zakrivenia konvexného horného povrchu 15 horného prvku 10a môže
byť nastavený v rozsahu 3m až 20m, v uskutočnení ukázanom na výkrese má
zakrivenie

konvexného horného povrchu 15 polomer 18m. Polomer zakrivenia

konvexného horného povrchu 15 môže byť menený v uvedenom rozsahu s pomocou
mechanizmu 40 na nastavovanie zakrivenia, ktorý obsahuje spojovacie kusy 41
pripevnené k hornému prvku 10a a napínaciemu mechanizmu 42. Spojovacie kusy
41 sú usporiadané neďaleko každého kratšieho okraja 14 horného prvku l O a a s u
pripevnené k vnútornej strane 13 horného prvku I M

a prechádzajú rovnobežne

s každým kratším okrajom 14 horného prvku I M - Napínací mechanizmus 42 je
usporiadaný medzi uvedenými spojovacími kusmi 41 a pozostáva v tomto prípade
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z niekoľkých závitových tyčí umiestnených vedľa seba a spojených s dolným prvkom .
10b základňového tela 10.

Dĺžka

H základňového tela

10

by mala byť medzi 2,7

m a 3,3

m

a uskutočnenie ukázané na výkrese má dĺžku H 3 m. Šírka SZ základňového tela 10
môže byť vybraná v rozsahu 1,3 m a 1,8 m, a uskutočnenie ukázané na výkrese má
šírku SZ 1,4 m. Vzdialenosť T medzi najnižším bodom konvexného horného
povrchu 15, ktorý v tomto uskutočnení je tá časť konvexného horného povrchu 15 na
kratšom okraji 14 a základňou 2, môže byť vybraná v rozsahu 0,45 m a 0,75 m a
uskutočnenie ukázané na výkrese má vzdialenosť T 0,6 m.

Vzdialenosť T môže byť upravená pomocou jednotky 31 na zoraďovanie výšky
nosnej konštrukcie 30. Jednotka 31 na zoraďovanie výšky obsahuje spojovacie telá
31a a 31b a aktivačný komponent 31c usporiadaný medzi spojovacími telami 31a
a 31b. Jedno zo spojovacích tiel 31a jednotky 31 na nastavovanie výšky leží na
dolnej časti 32 nosnej konštrukcie 30, zatiaľ čo druhé spojovacie telo 31b nosnej
konštrukcie 30 je spojené s dolným prvkom 10b základňového tela 10. V ukázanom
uskutočnení aktivačný komponent 31c je hydraulický valec, ktorý môže byť poháňaný
ručne na spojitú zmenu vzdialenosti T medzi základňovým telom 10 a základňou 2.
Podľa

výhodného

uskutočnenia

sa

uprednostňuje

vyrobiť

vzdialenosť

T

nastavovateľnú, takže konvexný horný povrch 15 hracej oblasti H môže byť znížený,
aby sa umožnilo hranie hry menším osobám, ako napríklad deťom.

Nosná konštrukcia 30 a dolná časť 32 majú také celkové horizontálne
rozmery, že oblasť pokrývaná dolnou časťou 32 dosadajúcou na základňu 2 je
menšia ako oblasť obmedzovaná kolmým priemetom základňového tela 10 na
základňu 2 nesúcu športový prístroj 1 a preto neruší používateľa aj keď lopta
dopadajúca s nízkou energiou na konvexný horný povrch 15 horného prvku 10a
základňového tela 10, sa odrazí len na krátku vzdialenosť od konvexného horného
povrchu 15 do oblasti zvonku základňového tela 10.

K použitiu športového prístroja 1 podľa technického riešenia sa nastavuje
požadovaná vzdialenosť T medzi základňovým telom 10 a základňou 2 pomocou
jednotky 31 na nastavovanie výšky nosnej konštrukcie 30- K tomu, pumpovaním
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aktivačným komponentom 31c môže byť základňové telo 1_0 a teda konvexný horný
povrch 15 horného prvku 10a zvýšený z najnižšej vzdialenosti T 45 cm od základne 2
nahor maximálne na 75 cm od základne 2.

Potom môže byť nastavený polomer zakrivenia konvexného horného povrchu
15. To zahŕňa otáčanie napínacieho mechanizmu 42 mechanizmu 40 nastavovanie
zakrivenia tak, že kratšie okraje 14 horného prvku 10a základňového tela 10 sa
približujú k sebe alebo odďaľujú od seba. Keď sa kratšie okraje 14 pohybujú bližšie
k sebe, polomer zakrivenia konvexného horného povrchu 15 klesá. Keď sa kratšie
okraje 14

pohybujú preč od seba, polomer zakrivenia konvexného horného

povrchu 15 rastie. Dlhší polomer zakrivenia znižuje odrážanie lopty od konvexného
horného povrchu 15, a kratší polomer zakrivenia spôsobuje odrážanie lopty ďalej od
základňového tela 10.

Po uskutočnení nastavenia sa osoby používajúce športový prístroj 1 postavia
oproti kratším okrajom 14 základňového tela 1_0 a jedna osoba - podľa pravidiel hry kopne loptu tak, aby sa odrazila na hracie oblasti H základňového tela 10 na časť,
ktorá je oddelená prekážkou 20 od hráča, ktorý vykopol loptu. Lopta odrážajúca sa
nahor a von od konvexného horného povrchu 15 základňového tela 10 je vrátená
druhou osobou pomocou jej nohy alebo hlavy tak, aby lopta preletela cez
prekážku

20 a odrazila sa na druhej strane konvexného horného povrchu 15

základňového tela 10. Závod pokračuje, pokiaľ sa jednému hráčovi nepodarí vrátiť
loptu, ktorá sa odrazí na hracie oblasti H

na časti medzi hráčom a prekážkou 20,

alebo lopta nedopadne na konvexný horný povrch 15 základňového tela 10 vôbec.

Športový prístroj podľa tohto technického riešenia je možné používat vo
všetkých prípadoch, kde sa požaduje pomocou zábavnej hry vyvolávať intenzívny
pohyb a na malej ploche, na rozvíjanie ovládania lopty a smerovanie lopty,
zvyšovanie sily a zlepšovanie koncentrácie, schopností rýchleho vyhodnocovania a
schopnosti sa rozhodovať.
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Nároky na ochranu

Viacúčelový športový prístroj (1), obsahujúci základňové telo (10),

obsahujúce hrací^ovreh-(11) a prekážku (20), usporiadanú na základňovom tele
# .v
(10) , pričom hracia oblasť (11) základňového tela (10)^ smerujúci z vnútrajšku
základňového tela (10), má konvexný horný povrch (15), pričom základňové telo (10)
má nosnú konštrukciu (30), ktorá oddeľuje hraciu oblast(11) od základne (2),
vyznačujúci sa tým, že nosná konštrukcia (30) má dodatočnú jednotku (31) na
nastavovanie výšky, ktorá má jedno spojovacie telo (31a) pripevnené k nosnej
konštrukcii (30) a ďalšie spojovacie telo (31b) pripevnené k základňovému telu (10)^
obsahujúce hraciu oblasť (11), a aktivačný komponent (31c) vložený medzi jedným
spojovacím telom (31a) a druhým spojovacím telom (31b), a základňové telo (10) má
horný prvok (10a) pripevnený s horným povrchom (15) obsahujúcim hraciu oblasť
(11) a dolný prvok (10b) umiestnený pod horným prvkom, kde horný prvok (10a) je
vyrobený z pružného materiálu a dolný prvok (10b) z tuhého materiálu, a dalej má
mechanizmus (40) nastavovania zakrivenia na zmenu zakrivenia horného prvku
(10a), pričom uvedený mechanizmus (40) nastavovania zakrivenia je vložený medzi
horným prvkom (10a) a nosnou konštrukciou (30).

2.

Športový prístroj (1) podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že polomer

zakrivenia konvexného koftcového povrchu j(15) je medzi 3m a 20m.

3.

Športový prístroj (1) podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že konvexný

horný povrch (15) je vytvorený ako časť valcového puzdra.

4.

Športový prístroj (1) podľa nárokov 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že

konvexný horný povrch (15) má priestorové zakrivenie, pozostávajúce z množstva
zakrivených úsekov.

5.

Športový prístroj (1) podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že nosná

konštrukcia (30) obsahuje dolnú časť (32), pričom oblasť pokrývaná uvedenou
dolnou časťou (32) dosadajúcou na základňu (2) je menší ako oblasť obmedzovaná
kolmým priemetom základňového tela (10) na základňu (2).
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