
Športový deň zamestnancov SPU, 6. máj 2016 

Vážení  zamestnanci  SPU,  Univerzitná  organizácia  Odborového  zväzu  pracovníkov

školstva  a vedy pri  SPU v Nitre  v spolupráci  s Centrom univerzitného športu Vás pozýva

v piatok 6.5.2016 zúčastniť sa  „Športového dňa zamestnancov SPU.“

Pripravujeme  pre  Vás  počas  celého  dňa  bohatý  program  športových  a zábavných  aktivít

v priestoroch CUŠ a cvičiska autoškoly SPU. 

Športový  deň  otvoríme  o 9,00  v športovej  hale  SPU,  potom budú  prebiehať  jednotlivé

športové aktivity podľa časového rozpisu (prosíme prihlásených o dodržanie času začiatkov

šp. aktivít). Počas celého športového dňa je pre všetkých pripravené malé občerstvenie. Na

14,30  hod. je  v športovej  hale  naplánované  vyhlásenie  výsledkov z jednotlivých  aktivít

s odovzdávaním diplomov a od 15,00 hod. Vás všetkých pozývame na guláš, ktorý sa bude

podávať v jedálni ŠD Mladosť.

Program:   ŠPORTOVÁ HALA SPU

8,00 – 8,45 hod: JOGA ( kto môže nech si prinesie vlastnú jogovú karimatku)

9,00 – 9,15: OTVORENIE ŠPORTOVÉHO DŇA  ( športová hala SPU )

9,30 – 11,00 hod: VOLEJBALOVÝ TURNAJ  ( hrať sa bude na dvoch kurtoch súčasne )

od 11,00 hod: TURNAJ V STOLNOM TENISE ( k dispozícii 1 stôl, herný pavúk sa bude

žrebovať na začiatku o 11,00 hod.,  z prihlásených na turnaj, kto má možnosť, nech si prinesie

vlastnú raketu )

11,00 – 12,00 hod: BASKETBALOVÝ TURNAJ 

12,00 – 13,00 hod: FLOORBALOVÝ TURNAJ ( hokejky máme k dispozícií )

13,15 – 14,00 hod: PEVNOSŤ BOYARD

14,30 hod. : VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 

Program  : MALÁ TELOCVIČŇA

Cvičenie pre ženy  (Body Styling ): vzhľadom k obmedzenému priestoru bude toto cvičenie

rozdelené na dve hodiny.

9,30 – 10,15 hod: 1. hodina

10,15 – 11,00 hod.: 2. hodina



Program:   BAZÉN

od 9,30 hod.: VOĽNÉ PLÁVANIE

11,00 – 11,40 hod.: AQUA AEROBIC

Program:   POSILŇOVŇA

od 9,30 hod.: k dispozícií pre všetkých počas celého dňa

Program:   VONKAJŠIE IHRISKÁ

od 9,30 hod.: TENISOVÝ TURNAJ (k dispozícií 3 kurty, na 2 kurtoch sa bude hrať turnaj

z prihlásených, žrebovanie turnaja z prihlásených o 9,30 hod., 1 kurt k dispozícií na voľnú

hru)

od 9,30 hod.: NOHEJBALOVÝ TURNAJ (hrať sa bude na dvoch kurtoch súčasne, každý

s každým, žrebovanie turnaja z prihlásených o 9,30 hod.)

od 11,00 hod.: BEACH VOLEJBALOVÝ TURNAJ (k dispozícií dva kurty, na jednom sa

odohrá turnaj z prihlásených a na druhom voľná hra pre neprihlásených)

12,00 – 12,15 hod.: ATLETIKA 50m 

12,30 hod.: ATLETIKA 1 km

Program:   CVIČISKO AUTOŠKOLY

od 9,30 hod.: JAZDA ZRUČNOSTI NA TRAKTORE

od 10,00 hod.: JAZDA ZRUČNOSTI NA OS. AUTOMOBILE

od 9,30 hod.: STREĽBA ZO VZDUCHOVKY

Zábavné hry:  šípky, kolky, petang, bedminton,  budú prebiehať voľne pre všetkých počas

celého dňa na vonkajších ihriskách CUŠ.


