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Kolejna edycja "Lata w mieście" ruszyła 1 lipca i z każdym dniem wakacji rośnie grono jej uczestników.
Zajęcia przygotowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach Cieszyna mobilizują dzieci i młodzież do
aktywności sportowej. Oferta jest bogata, a więc i wybierać jest w czym.
W tym roku hasło przewodnie sportowych wakacji brzmi "Zagraj z nami!". Okazji ku temu nie brakuje. - Zajęcia są
otwarte dla wszystkich chętnych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej – podkreśla Marcin
Cieńciała z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie - Nie brak również zajęć warsztatowych, podczas
których można doskonalić swoje umiejętności, a także próbować swoich sił w starciach z rówieśnikami.
Spędzające wakacje w mieście nikt nie musi się nudzić.
W każdy czwartek na Hali Widowiskowo - Sportowej rozgrywane są turnieje w popularnych dyscyplinach
zespołowych. Udział mogą brać wszyscy chętni. Dla każdego znajdzie się miejsce. Turnieje startują wraz z godziną
10.00. 18 sierpnia królować będzie unihokej, a 25 sierpnia - koszykówka

- Wszystkich fanów tenisa zapraszamy na "Cieszyński wielki szlem", czyli cykl turniejów, które odbywają
się na kortach przy Hali Widowiskowo – Sportowej – podkreśla M. Cieńciała - Najbliższy turniej już 12
sierpnia (piątek).
Niemal do końca wakacji przebiegał będzie "Beach soccer w mieście". Otwarte turnieje w plażowej piłce nożnej choć
nadal stanowią nowość, nie należą jednak do pierwszej tego typu inicjatywy w naszym mieście. Kolejne zawody
odbędą się 24 sierpnia na boisku przy hali sportowej UŚ, od strony ul. Niemcewicza. Wpisowe wynosi 15 zł od
zespołu w kategorii OPEN (od 16 roku życia), w kategorii JUNIOR (do 16 roku życia) udział jest bezpłatny.

- Oferta wakacyjna jest naprawdę bardzo bogata. Na dzieci i młodzież czeka również "Wakacyjny szlem",
czyli zajęcia z tenisa stołowego, dla fanów koszykówki przygotowaliśmy "Cieszyn Streetball Cup", a dla
młodych adeptów jazdy na rowerze górski cykl AZS MTB CUP – podkreśla M. Cieńciała - zachęcamy młodzież
do tego, żeby brać udział w naszych imprezach, każdy będzie mógł spróbować swoich sił i każdy zostanie
nagrodzony.
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