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7 października (sobota) obchodzony będzie Narodowy Dzień Sportu. Tego dnia, w
kilkudziesięciu miastach w Polsce, odbędą się różnego rodzaju festyny i imprezy sportowe W
tym roku w ogólnopolską akcję włączył się także nasze miasto, które przygotowało turniej tenisa
stołowego oraz bieg na orientację.
Już po raz piąty, 7 października, obchodzić będziemy Narodowy Dzień Sportu. Tego dnia, w
kilkudziesięciu miastach w Polsce, odbędą się różnego rodzaju festyny i wydarzenia sportowe.
Ogólnopolska impreza dedykowana jest do wszystkich, którzy kochają sport. Ideą akcji
organizowanej przez Fundację Zwalcz Nudę we współpracy z Partnerami wydarzenia, jest
umożliwienie wszystkim chętnym dostępu do nieodpłatnych, specjalnie przygotowanych
treningów w wielu dyscyplinach sportowych. Projekt skierowany jest zarówno do osób, które już
uprawiają sport rekreacyjnie, jak i tych, które dopiero planują rozpoczęcie treningów.
Także Elbląg włączył się w przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Zwalcz Nudę i stał
się jednym z kilkunastu partnerów akcji. W ramach ogólnopolskiej kampanii Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Elblągu przygotował dla mieszkańców bezpłatne zajęcia. Tego dnia
wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć w X edycji Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację
oraz Grand Prix Elbląga w Tenisie Stołowym.
Miłośnicy biegania spotkają się w sobotę 7 października o godz. 10.00 w Bażantarni przy
Restauracji Myśliwska, gdzie odbędzie się bieg na orientację. W zawodach mogą uczestniczyć
wszyscy chętni, bez względu na wiek i płeć. Zgłoszenia do zawodów zawierające: imię i
nazwisko, datę urodzenia, kategorię wiekową, nazwę klubu lub szkoły, należy przesłać
najpóźniej do czwartku, 5 października na adres kazek14521@onet.pl . W wyjątkowych
przypadkach zapisy będą przyjmowane 15 minut przed startem imprezy. Wskazane jest
posiadanie przez każdego z zawodników zegarka i kompasu (busoli).
Tego samego dnia, także o godz. 10.00, rozpocznie się Grand Prix Elbląga w Tenisie
Stołowym. W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni amatorzy, którzy w dniu imprezy
zgłoszą się w biurze zawodów mieszczącym się w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego przy ul. Kościuszki 77a. W zawodach nie mogą występować gracze posiadający
aktualne licencje PZTS na sezon 2017 – 2018 (z wyjątkiem weteranów), zgłoszeni do
rozgrywek indywidualnych i drużynowych prowadzonych przez wojewódzkie związki tenisa
stołowego (WTK, II liga, III liga) i PZTS (Superliga, Ekstraklasa Kobiet, I liga).
Organizatorem Narodowego Dnia Sportu w Elblągu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Zadanie jest współfinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a przedsięwzięcie
wspierają największe gwiazdy polskiego sportu. Ambasadorami akcji są m.in. Mariusz
Czerkawski, Andrzej Supron, Szymon Ziółkowski.
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