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ŠPORT

Univerzitné ligy otvorené
v akademickom roku 2018/2019

P

o dlhých letných prázdninách v úvode
zimného semestra začali športoviská
Technickej univerzity vo Zvolene opäť
ožívať. S menším oneskorením začala svoju
ďalšiu kapitolu písať futbalová univerzitná
liga. V tomto školskom roku sa do nej prihlásilo 6 družstiev, ktoré sa viackolovo budú
stretávať na viacúčelovom ihrisku v areáli
v areáli Ústavu telesnej výchovy a športu
TUZVO. Hlavným organizátorom ligy je Bc.
Ladislav Babinský, študent DF.
Florbalová univerzitná liga má svoje
miesto v telocvični ÚTVŠ pravidelne v pondelky o 19.30 h. Liga sa hrá systémom každé
družstvo s každým, traja hráči v poli a jeden
brankár. Na súpisku družstva sa môže zapísať maximálne 10 hráčov. Nové florbalové
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mantinely dodávajú zápasom patričný efekt.
Hlavným organizátorom univerzitnej florbalovej ligy je Marián Nosáľ, študent DF.
V športovom kalendári má svoje miesto
aj univerzitná šachová liga. V tomto akademickom roku sa do nej prihlásilo 7 šachistov,
ktorých bude organizačne viesť Ing. Gabriel
Hatala.
Študenti TUZVO majú možnosť športovať aj nesúťažne v záujmových športových
krúžkoch zameraných na volejbal (v stredu
o 19.30 h; vedúci Bc. Ladislav Babinský, DF),
basketbal (v utorok o 20.30 h; vedúca Zuzana
Števková, DF), aerobik (v pondelok o 20.30 h;
vedúca Kubeková Iveta, DF), armwrestling
(v utorok o 18.00 h; vedúci Tomáš Novysedlák, DF), lukostreľba (v utorok o 11.00 h; ve-

dúca Ing. Diana Hamáry-Gurová, DF). Tieto
krúžkové formy nie sú uzavreté a po dohode
s vedúcim je možné do nich vstúpiť aj počas semestra. Študentov, ktorí majú záujem
o športovanie vo svojom voľnom čase a ešte
sa nezaradili do otvorených športových krúžkov, radi privítame na hodinách telesnej výchovy počas týždennej rozvrhovej ponuky,
kde si môžu tiež športovať. Radi poskytneme
aj informácie a kontakty na vedúcich športových krúžkov.
O priebehu a výsledkoch univerzitných
líg Vás budeme informovať v budúcich číslach časopisu TUZVO.
Martin Kružliak, ÚTVŠ

