
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PRO VEŘEJNOST 
v rámci akce Město v pohybu – týden dobré pohody 
 
 
Pondělí 6.6.2016 
 
Tenisové odpoledne pro dospělé  
  

Místo: tenisové kurty TK Ústí nad Orlicí  
Čas: 16:00hodin 
Prezence: 15:30 – 16:00hod. před bufetem 

kategorie   I.  18 – 45 let 
 II. nad 45 let 
 Herní systém: čtyřhra (složení dvojic libovolné) 

 
Turnaj je určen rekreačním hráčům z řad široké veřejnosti. 

 
Další informace: 

- vhodná obuv na tenisové dvorce 
- materiální zabezpečení – míčky poskytne tenisový klub 

 
 
Úterý 7.6.2016 
 
 
FIT rodina  -  zábavné odpoledne pro děti a rodiče  
 

Místo: fotbalový stadion – umělá tráva, u tenisových kurtů 
Čas:           od 15:00  -  do 17:00hodin 
Disciplíny: 10 stanovišť, na kterých si děti s rodiči prověří svoji 

   zdatnost herní formou v běhu, hodu, skoku, orientaci   
   a dalších činnostech 
 

Kategorie: FIT rodina dvojice   dítě (3 – 12 let), 
 zástupce rodiny ( nad 18 let) 
 Kamarád  I dvojice   6 – 8 let 
  Kamarád II dvojice   9 – 12 let  

Na všech stanovištích čekají na děti sladké odměny. 
 
 



Středa 8.6.2016 
 
Nohejbalový turnaj 
 

Místo: antukové volejbalové kurty TJ Sokol Ústí nad Orlicí 
Čas: 16:00 hodin 
Prezence: 15:00 – 15:45 hod. 
 
Turnaj je určen především rekreačním hráčům z řad široké 
veřejnosti. 
 
Další informace:  

-  hraje se dle pravidel ČNS na tři dopady 
-  hrací systém bude upřesněn na místě dle počtu účastníků 

-  zajištěno občerstvení, šatny 
 
Předběžné přihlášky zasílejte prosím na email 
„nerezauto@seznam.cz“ 

 
 
Orientační běh pro veřejnost 
 

Místo:  Základní škola Komenského 11, Ústí nad Orlicí 
Čas: 16:00 hodin 
Prezence: 15:00 – 15:45 hod. 
Kategorie:  a) rodičes dětmi (1 km) 
  b) začátečníci (2,5 km) 
  c) elite (3,5 km) 
 
Další informace: - zázemí v budově základní školy 

 
Čtvrtek 9.6.2016 
 
Volejbalový turnaj 
 

Místo: antukové volejbalové kurty TJ Sokol Ústí nad Orlicí 
Čas: 16:00 hodin 
Prezence: 15:30 hod. 
Startují: smíšená 6členná družstva, na hřišti vždy nejméně 2 ženy 
 



Turnaj je určen především rekreačním hráčům z řad široké 
veřejnosti. 
 
Další informace:  

-   v případě nepříznivého počasí se turnaj odehraje  
v sokolovně (tělocvičně gymnázia) 

 
Přihlášky: do 6.6. na email pavelkittlitz@seznam.cz 

 
 
Pátek 10.6.2016 
 
Beach volejbalový turnaj 
 

Místo:  beach volejbalové kurty TJ Sokol Hylváty 
Čas: 15:00 hodin 
Prezence: 14:30 – 14:50 hod. 
Startují: smíšené dvojice starší 18 let. 
 
Turnaj je určen především rekreačním hráčům z řad široké  
veřejnosti. 
 

 


