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Dolnośląskie Święto Sportu

| Więcej

10.05.2013 12:37

10 maja na Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się konferencja dotycząca Dolnośląskiego Święta Sportu,

organizowanego przez AWF i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, które odbędzie się 25 maja na Polach

Marsowych we Wrocławiu.

W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Radosław Mołoń,

pomysłodawca projektu, który podkreślił, że Dolny Śląsk –  region o

szczególnych tradycjach i osiągnięciach sportowych, a także miejsce,

gdzie chętnie uprawia się sport amatorski, zasługuje na realizację takiej

imprezy dla jego mieszkańców. Wicemarszałek Mołoń zaprosił także

wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Formuła zawodów ma połączyć tradycje i sukcesy dolnośląskiego

sportu z aktywnością i zamiłowaniem, a także potrzebą codziennej

aktywności fizycznej. Organizatorzy przygotowali kilkanaście dyscyplin, w

których swoich sił będą mogły spróbować dzieci, starsi, amatorzy i

osoby regularnie uprawiające sport. Dodatkowe atrakcje, które będą

czekać na wszystkich w tym dniu to zabawy rekreacyjne, igrzyska

seniorów i spotkania z wybitnymi sportowcami z Dolnego Śląska.

Lista dyscyplin sportowych w których będą rywalizować zawodnicy:

•    Judo

•    Piłka nożna: turniej piłkarski drużyn osiedlowych

•    Piłka nożna: turniej piłkarskich gier indywidualnych i rodzinnych

•    Piłka plażowa: turniej piłki plażowej

•    Koszykówka: turniej koszykówki na boiskach otwartych

•    Pływanie

•    Wielobój rekreacyjny

•    Test Coopera

•    Dolnośląskie Igrzyska Seniorów

•    Diagnoza kondycji biologicznej mieszkańców Dolnego Śląska
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