
MMMMĚSTO VSTO VSTO VSTO V    POHYBU 201POHYBU 201POHYBU 201POHYBU 2014444    

        

                                                                                                MilíMilíMilíMilí „ ústečtí“ sportovci, „ ústečtí“ sportovci, „ ústečtí“ sportovci, „ ústečtí“ sportovci,    

    

vvvv    rámci  akce „ Město vrámci  akce „ Město vrámci  akce „ Město vrámci  akce „ Město v    pohybu“pohybu“pohybu“pohybu“ jsme pro Vás připravili řadu  jsme pro Vás připravili řadu  jsme pro Vás připravili řadu  jsme pro Vás připravili řadu 

sportovních akcí, na které si Vás dovolujeme srdečně pozvat.sportovních akcí, na které si Vás dovolujeme srdečně pozvat.sportovních akcí, na které si Vás dovolujeme srdečně pozvat.sportovních akcí, na které si Vás dovolujeme srdečně pozvat.    

    

 Na co se můžete těšit a čeho se účastnit: Na co se můžete těšit a čeho se účastnit: Na co se můžete těšit a čeho se účastnit: Na co se můžete těšit a čeho se účastnit:    

    

Pondělí 2.6.2014Pondělí 2.6.2014Pondělí 2.6.2014Pondělí 2.6.2014    

    

Tenisové odpoledne pro děti a mládež  8 Tenisové odpoledne pro děti a mládež  8 Tenisové odpoledne pro děti a mládež  8 Tenisové odpoledne pro děti a mládež  8 –––– 17 let  17 let  17 let  17 let     
        

         Místo: tenisové kurty TK Ústí nad Orlicí         Místo: tenisové kurty TK Ústí nad Orlicí         Místo: tenisové kurty TK Ústí nad Orlicí         Místo: tenisové kurty TK Ústí nad Orlicí    

                    

     V     V     V     Věkové kategorie:  I.  kat.    8 ěkové kategorie:  I.  kat.    8 ěkové kategorie:  I.  kat.    8 ěkové kategorie:  I.  kat.    8 –––– 10 let 10 let 10 let 10 let    

                                  II.  kat.  11                                   II.  kat.  11                                   II.  kat.  11                                   II.  kat.  11 –––– 14 let 14 let 14 let 14 let    

                      III.  kat.  15       III.  kat.  15       III.  kat.  15       III.  kat.  15 –––– 17 let 17 let 17 let 17 let    

     Herní systém:  Herní systém:  Herní systém:  Herní systém:     čtyřhra (složení dvojic libovolné)čtyřhra (složení dvojic libovolné)čtyřhra (složení dvojic libovolné)čtyřhra (složení dvojic libovolné)    

     Prezence:      Prezence:      Prezence:      Prezence:                 15.oo         15.oo         15.oo         15.oo –––– 15.3o před bufetem 15.3o před bufetem 15.3o před bufetem 15.3o před bufetem    

     Zahájen Zahájen Zahájen Zahájení turnaje:í turnaje:í turnaje:í turnaje:    16.oo hodin16.oo hodin16.oo hodin16.oo hodin    

        

Středa 4.6.2014Středa 4.6.2014Středa 4.6.2014Středa 4.6.2014    

    

Tenisové odpoledne pro dospělé nad 18 let Tenisové odpoledne pro dospělé nad 18 let Tenisové odpoledne pro dospělé nad 18 let Tenisové odpoledne pro dospělé nad 18 let     
        

Místo: tenisové kurty TK Ústí nad OrlicíMísto: tenisové kurty TK Ústí nad OrlicíMísto: tenisové kurty TK Ústí nad OrlicíMísto: tenisové kurty TK Ústí nad Orlicí        

        kategorie   I.  18         kategorie   I.  18         kategorie   I.  18         kategorie   I.  18 –––– 45 let 45 let 45 let 45 let    

                     II.   nad 45 let                 II.   nad 45 let                 II.   nad 45 let                 II.   nad 45 let    



    Herní systém: čtyřhra ( složení dvojic libovolné)Herní systém: čtyřhra ( složení dvojic libovolné)Herní systém: čtyřhra ( složení dvojic libovolné)Herní systém: čtyřhra ( složení dvojic libovolné)    

    Prezence: 16.oo Prezence: 16.oo Prezence: 16.oo Prezence: 16.oo –––– 16.3o před bufetem 16.3o před bufetem 16.3o před bufetem 16.3o před bufetem        

        Zahájení turnaje: 17,oo hodin        Zahájení turnaje: 17,oo hodin        Zahájení turnaje: 17,oo hodin        Zahájení turnaje: 17,oo hodin    

    

Připomínky pro tenisová odpoledne 2.6. a 4.6.Připomínky pro tenisová odpoledne 2.6. a 4.6.Připomínky pro tenisová odpoledne 2.6. a 4.6.Připomínky pro tenisová odpoledne 2.6. a 4.6.    

- vhodná obuv na tenisové dvorcevhodná obuv na tenisové dvorcevhodná obuv na tenisové dvorcevhodná obuv na tenisové dvorce    

- materiální zabezpečení materiální zabezpečení materiální zabezpečení materiální zabezpečení –––– míčky poskytne tenisový klub míčky poskytne tenisový klub míčky poskytne tenisový klub míčky poskytne tenisový klub    

- možnost zapůjčení tenisových raket pro nejmenší možnost zapůjčení tenisových raket pro nejmenší možnost zapůjčení tenisových raket pro nejmenší možnost zapůjčení tenisových raket pro nejmenší dětidětidětiděti    

- odborné vedení a dohled zajišťuje TK Ústí nad Orlicíodborné vedení a dohled zajišťuje TK Ústí nad Orlicíodborné vedení a dohled zajišťuje TK Ústí nad Orlicíodborné vedení a dohled zajišťuje TK Ústí nad Orlicí    

    

Čtvrtek  5.6.2014Čtvrtek  5.6.2014Čtvrtek  5.6.2014Čtvrtek  5.6.2014    

    

Stolní tenis pro neregistrovanéStolní tenis pro neregistrovanéStolní tenis pro neregistrovanéStolní tenis pro neregistrované        
Místo konání:Místo konání:Místo konání:Místo konání:        hala TTC  „Na  Kopečku“ , Žižkovhala TTC  „Na  Kopečku“ , Žižkovhala TTC  „Na  Kopečku“ , Žižkovhala TTC  „Na  Kopečku“ , Žižkov    

Prezence.      Prezence.      Prezence.      Prezence.          16.oo 16.oo 16.oo 16.oo –––– 16.4o  hodin ( po tomto čase nebude  16.4o  hodin ( po tomto čase nebude  16.4o  hodin ( po tomto čase nebude  16.4o  hodin ( po tomto čase nebude     

                                            již možné příchozí zařadit do turnaje )již možné příchozí zařadit do turnaje )již možné příchozí zařadit do turnaje )již možné příchozí zařadit do turnaje )    

Zahájení turnaje: 17,oo hodinZahájení turnaje: 17,oo hodinZahájení turnaje: 17,oo hodinZahájení turnaje: 17,oo hodin    

Kategorie:        Kamarád I   dvojice do 12 letKategorie:        Kamarád I   dvojice do 12 letKategorie:        Kamarád I   dvojice do 12 letKategorie:        Kamarád I   dvojice do 12 let    

                Kamarád II   dvojice do 16 letKamarád II   dvojice do 16 letKamarád II   dvojice do 16 letKamarád II   dvojice do 16 let    

                Fit rodina I  rodič + dítě do 12 letFit rodina I  rodič + dítě do 12 letFit rodina I  rodič + dítě do 12 letFit rodina I  rodič + dítě do 12 let    

                Fit rodina II  rodič + dítě do 16 letFit rodina II  rodič + dítě do 16 letFit rodina II  rodič + dítě do 16 letFit rodina II  rodič + dítě do 16 let                

                                dvojice ndvojice ndvojice ndvojice nad 17 letad 17 letad 17 letad 17 let    

        Připomínka:         Připomínka:         Připomínka:         Připomínka: ---- pálky a čistou sálovou obuv s pálky a čistou sálovou obuv s pálky a čistou sálovou obuv s pálky a čistou sálovou obuv s    sebou, míčky sebou, míčky sebou, míčky sebou, míčky     

                          budou  zajištěny (možnost zapůjčení pálek)                      budou  zajištěny (možnost zapůjčení pálek)                      budou  zajištěny (možnost zapůjčení pálek)                      budou  zajištěny (možnost zapůjčení pálek)    

    

InInInIn----line hokej pro veřejnostline hokej pro veřejnostline hokej pro veřejnostline hokej pro veřejnost    
         Místo: Místo: Místo: Místo: zimní stadion Ústí nad Orlicí zimní stadion Ústí nad Orlicí zimní stadion Ústí nad Orlicí zimní stadion Ústí nad Orlicí    

        

 Kategorie:  junioři, dospělí  Kategorie:  junioři, dospělí  Kategorie:  junioři, dospělí  Kategorie:  junioři, dospělí –––– od 15 let od 15 let od 15 let od 15 let    

    

Prezence:     17,3o  hodinPrezence:     17,3o  hodinPrezence:     17,3o  hodinPrezence:     17,3o  hodin    



Zahájení turnaje : 18,oo hodinZahájení turnaje : 18,oo hodinZahájení turnaje : 18,oo hodinZahájení turnaje : 18,oo hodin    

Herní systém: min. počet hráčů v družstvu  6 + brankář Herní systém: min. počet hráčů v družstvu  6 + brankář Herní systém: min. počet hráčů v družstvu  6 + brankář Herní systém: min. počet hráčů v družstvu  6 + brankář     

hraje se podle pravidel  Inhraje se podle pravidel  Inhraje se podle pravidel  Inhraje se podle pravidel  In----line hokeje line hokeje line hokeje line hokeje     

hrací čas bude stanoven podle počtu družstev na hrací čas bude stanoven podle počtu družstev na hrací čas bude stanoven podle počtu družstev na hrací čas bude stanoven podle počtu družstev na 

místěmístěmístěmístě    

    

Přihlášky: Přihlášky: Přihlášky: Přihlášky:  do 30.5.2014 na e do 30.5.2014 na e do 30.5.2014 na e do 30.5.2014 na e----mail: mail: mail: mail: m.resler@seznam.czm.resler@seznam.czm.resler@seznam.czm.resler@seznam.cz, , , ,     

                 Mobil:777 171656                 Mobil:777 171656                 Mobil:777 171656                 Mobil:777 171656    

    

Pátek 6.6.2014Pátek 6.6.2014Pátek 6.6.2014Pátek 6.6.2014    

    

Beach volejbalBeach volejbalBeach volejbalBeach volejbal    
                Místo: volejbalové kurty TJ Sokol Hylváty                Místo: volejbalové kurty TJ Sokol Hylváty                Místo: volejbalové kurty TJ Sokol Hylváty                Místo: volejbalové kurty TJ Sokol Hylváty    

    

Časový pořad: 14.3o Časový pořad: 14.3o Časový pořad: 14.3o Časový pořad: 14.3o –––– 14.5o  prezence 14.5o  prezence 14.5o  prezence 14.5o  prezence    

                       15.oo  zahájení turna       15.oo  zahájení turna       15.oo  zahájení turna       15.oo  zahájení turnajejejeje    

    

Kategorie:  Kategorie:  Kategorie:  Kategorie:      smíšené dvojice nad 18 letsmíšené dvojice nad 18 letsmíšené dvojice nad 18 letsmíšené dvojice nad 18 let    

    

    

FIT rodina  FIT rodina  FIT rodina  FIT rodina  ----  zábavné odpoledne pro děti a rodiče   zábavné odpoledne pro děti a rodiče   zábavné odpoledne pro děti a rodiče   zábavné odpoledne pro děti a rodiče     
    

Čas:           od 14.oo  Čas:           od 14.oo  Čas:           od 14.oo  Čas:           od 14.oo  ----  do 17.oo  hodin  do 17.oo  hodin  do 17.oo  hodin  do 17.oo  hodin    

    

Místo:Místo:Místo:Místo:     fotbalový stadion  fotbalový stadion  fotbalový stadion  fotbalový stadion –––– umělá tráva , u tenisových kurtů umělá tráva , u tenisových kurtů umělá tráva , u tenisových kurtů umělá tráva , u tenisových kurtů    

    

Disciplíny: 10 stanovišť, na kterých si děti s rodDisciplíny: 10 stanovišť, na kterých si děti s rodDisciplíny: 10 stanovišť, na kterých si děti s rodDisciplíny: 10 stanovišť, na kterých si děti s rodiči prověří svojiiči prověří svojiiči prověří svojiiči prověří svoji    

         zdatnost herní formou v zdatnost herní formou v zdatnost herní formou v zdatnost herní formou v    běhu, hodu, skoku, orientaci  běhu, hodu, skoku, orientaci  běhu, hodu, skoku, orientaci  běhu, hodu, skoku, orientaci      

         a dalších činnostech  a dalších činnostech  a dalších činnostech  a dalších činnostech     

    

Kategorie: FIT rodina   dvojice   dítě (3 Kategorie: FIT rodina   dvojice   dítě (3 Kategorie: FIT rodina   dvojice   dítě (3 Kategorie: FIT rodina   dvojice   dítě (3 –––– 12 let), 12 let), 12 let), 12 let),    



    zástupce rodiny ( nad 18 let)zástupce rodiny ( nad 18 let)zástupce rodiny ( nad 18 let)zástupce rodiny ( nad 18 let)    

            Kamarád  I   dvojice   6         Kamarád  I   dvojice   6         Kamarád  I   dvojice   6         Kamarád  I   dvojice   6 –––– 8 let 8 let 8 let 8 let    

        Kamarád II   dvojice   9 Kamarád II   dvojice   9 Kamarád II   dvojice   9 Kamarád II   dvojice   9 –––– 12 let 12 let 12 let 12 let        

Na všech stanovištích čekají  děti sladké odměny.Na všech stanovištích čekají  děti sladké odměny.Na všech stanovištích čekají  děti sladké odměny.Na všech stanovištích čekají  děti sladké odměny.    

    

    

    

    

SOBOTA SOBOTA SOBOTA SOBOTA 7777.6.201.6.201.6.201.6.2014444    

    

Vyhlášení  vítězů jednotlivých sportůVyhlášení  vítězů jednotlivých sportůVyhlášení  vítězů jednotlivých sportůVyhlášení  vítězů jednotlivých sportů    
    

Místo: Mírové náměstí                           Čas: 13.oo hodinMísto: Mírové náměstí                           Čas: 13.oo hodinMísto: Mírové náměstí                           Čas: 13.oo hodinMísto: Mírové náměstí                           Čas: 13.oo hodin    


