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Basketbal
BASKET: turnaj smíšených týmů 3+2,hrací systém dle počtu přihlášených týmů
místo: venkovní kurt v areálu studentských kolejí na Jarově
kdy : 18.4. 9:00 - 12:30
pozn.: v případě nepříznivého počasí se turnaj koná od 13:00 ve SH VŠE Na Třebešíně
přihl.: fialar@vse.cz do 16.4.2018
STREETBALL: turnaj smíšených trojic 2+1,hrací systém a pravidla dle
počtu přihlášených trojic
místo: venkovní koše v areálu studentských koleji na Jarově
kdy: 18.4. 13:30 - 15:00
pozn,: v případě nepříznivého počasí se turnaj nekoná
přihl.: fialar@vse.cz do 16.4.2018

Intensive Dance
Intensive Dance, lektor Vojta Sosna (student VŠE v Praze)
Lekce je založena na hudbě a tanci. Skládá se z jednotlivých sestav na latinskoamerickou a
moderní hudbu. Během lekce se stihne okolo deseti choreografií. Součástí lekce je závěrečné
protažení.
S sebou: sportovní oblečení a obuv, ručník, pití.
Termín: 19:45-21:00hod., tělocvična IB307 VŠE v Praze, Žižkov
http://ctvs.vse.cz/wp-content/uploads/2018/01/Intensive-Dance.pdf

Fotbal

Všechny informace o turnaji na: http://www.sportvse.cz/event/pohar-rekotrky-vse-2018/
Dotazy: Jiri.kotab@seznam.cz
Akce je součástí VŠELYMPIÁDY v rámci sportovního dne VŠE v Praze, která proběhne v
areálu kolejí na Jarově organizovanou CTVS VŠE v Praze pod záštitou rektorky VŠE prof.
Ing. Hany Machkové, CSc. – více zde.
Místo konání: Umělá tráva třetí generace v areálu KOLEJÍ JAROV – Biskupcova, Praha 3
Termín konání: úterý-středa 17-18. 4. 2018 (ve středu je na VŠE rektorský den)
Start a ukončení turnaje:
Skupina A: úterý 17. 4. od 9.00 do 13.30 – kapacita 6 týmů – 3 postupují do středečních
vyřazovacích bojů
Skupina B: úterý 17. 4. od 14.00 do 18.30 – kapacita 6 týmů – 3 postupují do
středečních vyřazovacích bojů
Skupina C: středa 18. 4. od 9.00 do 11.30 – kapacita 5 týmů – 2 postupují do
vyřazovacích bojů
Finálové boje: středa 18.4. od 15.00 do 19.30 – všechny týmy odehrají 3 zápasy
Slavnostní vyhlášení: středa 18.4. kolem 19.30
Účastníci: – Turnaj je přednostně určen pro studenty VŠE, v případě menšího zájmu bude
otevřen i pro ostatní příznivce tohoto sportu. Start hráčů v turnaji je na vlastní
nebezpečí.

In-line

Rektorský sportovní den středa 18. 4. 2018

Bruslení na in – line dráze Jarov

Vedoucí:
vyučující:

I.Schmidtová
V.Vebr

10.45
11.00 – 13.00

sraz před menzou Jarov
bruslení na okruhu
zdokonalování individuální techniky
soutěže čtyřčlenných týmů

Vybavení účastníků:

vlastní brusle, přilba, chrániče

Těšíme se na Vás
PaedDr.Ivana Schmidtová

Funkční kruhový trénink
FUNKČNÍ KRUHOVÝ TRÉNINK proběhne od 11-12.30 hod. v SB TEL.
vyučující - Čermáková, Fabián
přihlášky, prosím zasílat na gabriela.cermakova@vse.cz

Turistická vycházka
Tradiční turistická vycházka
jako součást Sportovního rektorského dne
středa 18. dubna 2018
pořádá CTVS ve spolupráci se 4. fakultou
Vzhledem k tomu, že se letos nekončí na Točné ale u kolejí na Jarově, kde
je letos centrum dění Sportovního dne, se nabízí zajímavá trasa přírodou a
parky na východ od Prahy.
Sraz : 10:00 před nádražím v Klánovicích
Doporučené spojení: vlakem z Masarykova nádraží – odjezd
9:31 - Klánovice – 9:52
Nástin trasy: po modré značce klánovickým polesím – loukami a parky do
Dol. Počernic /občerstvení/ - Kyje – okolo Rokytky – přes Třešňovku na
Jarov. Délka trasy přibližně 15 km. Pokud se to někomu bude zdát málo,
může jet dřívějším vlakem /jedou každé
půl hodiny/ a přidat si 3,5 km lesem po červené značce z Úval do
Klánovic.
Po příchodu na Jarov bude zajištěno tradiční občerstvení a bude možné
/podle zájmu/ se zapojit do dalších sportovních a společenských akcí
Sportovního dne.
Doufám, že loňská propršená vycházka je zapomenuta a že se učitelé,
studenti i zaměstnanci zúčastní v hojném počtu.
Těší se na Vás za organizátory o.as. Mirek Bolf – CTVS VŠE

Volejbalový turnaj smíšených družstev
Systém turnaje: 4 + 2 / č muži + 2 ženy / žen může být i více,
Místo: Koleje Jarov /v případě deště – hala Třebešín/
Čas: 9.00 – 14.00 hod
Prezentace družstev v 8.30 hod.
Zahájení : 9.00 hod.
Úroveň: vyšší výkonnost
Systém soutěže bude upřesněn podle došlých přihlášek, které zasílejte
s názvem družstva na email: jinmus@seznam.cz
Kapacita přihlášek je omezena!!!

Voda Sázava

Rektorský den VŠE
Středa 18. 4. 2018
Program: sjezd řeky Sázavy v úseku Týnec nad Sázavou – Píkovice
(WWII - 16 km, kánoe)
Vybavení: oblečení a obuv na vodu
Doporučeno zajistit si dle předpovědi počasí z půjčoven po Praze
NEOPRÉN.
CTVS VŠE zajišťuje: lodě, pádla, vesty a vodotěsný barel na věci.
Sraz : - středa, 18. 4. 2018, 10:30 hod., Týnec nad Sázavou (u Bisportu)
Přihlášky a INFO: vanekt@vse.cz, CTVS VŠE, do 13. 4. 2018

Beach volejbalový turnaj smíšených týmů
Beachklub Ládví, Chabařovická 4, Praha 8 http://www.beachklubladvi.cz/
Nižší výkonnost – 2 M + 2 Ž – volejbal na písku
Vyšší výkonnost – 1 M + 1 Ž
Přihlášky týmů do 13. 4. 2018 e-mailem - bosticka@vse.cz
vedoucí akce: J. Boštička
Informace a propozice turnaje naleznete na:
http://ctvs.vse.cz/
http://volejbal.vse.cz/
www.facebook.com/volejbalnavse

Florbalový turnaj
turnaj pro hráče všech úrovní
Sportovní hala VŠE Třebešín
Zahájení 13:00
Hraje se bez brankářů, na malé hřiště, 2 muži + jedna žena
herní čas a rozlosování na místě.
Florbalové hole a míčky je možné půjčit na místě.
Každý tým zajistí 1rozhodčího. (Může to být jeden z hráčů.)
Přihlášky a informace: pachl@vse.cz

Tenis
Tenisové kurty VŠE na Třebešíně
Turnaj pro zaměstnance, studenty a absolventy
Debly
Počet startujících může být při velkém počtu přihlášených omezen.
Přihlášky do 13.4.2018 – libra@vse.cz
Sraz a losování - 18.4. v 9:00 v recepci SH Třebešín.
Turnaj proběhne pouze při dobrém stavu hřišť .
Míče vlastní.
Vyhlášení vítězů turnaje -15:00 sportovní areál Jarov.

Badminton na Jarově

BADMINTON NA JAROVĚ
Rektorský sportovní den VŠE
Místo:
Termín:
Herní systém:
Přihlášky:
Vybavení:
Další info:

Venkovní hřiště v areálu studentských kolejí na Jarově
Středa 18. 4. 2018
14:00 – 16:00
V případě nepříznivého počasí se nekoná
Přátelská, třeba i smíšená, utkání ve dvouhře a čtyřhře
Do úterý 17. 4. 2018 na vebrv@vse.cz
V případě velkého počtu zájemců mají přednost dříve
přihlášení.
Míčky a rakety můžeme v omezené míře zapůjčit.
Vladan Vebr, vebrv@vse.cz

