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Děkanský sportovní den
D?kanský sportovní den 2018/2019 se koná v úterý 2. dubna 2019. V tento den se ruší plánovaná výuka v
plném rozsahu.

Zú?astnit se mohou studenti i zam?stnanci 2. a 3. léka?ské fakulty.

P?ij?te si zasportovat a zasout?žit se svými spolužáky a vyu?ujícími.
Sportovišt?:
Sportovní centrum UK Hostiva?
Praha 10, Brusla?ská 10, 102 00
Dopravní spojení:
Metro „A“ – stanice Skalka, dále bus ?. 125 do zastávky Gercenova
Vybrat si m?žete z individuálních a kolektivních sport? z následující nabídky:
Aerobik / 10.00–11.00 / sál A1 – SC UK Hostiva?
Aerobik
?as: 10.00–11.00
Místo: sál A1 – SC UK Hostiva?
P?ihlašování: nep?ihlašuje se
Pokyny: s sebou – sportovní oble?ení a pevnou sportovní obuv, malý zámek k šatnové sk?ínce
Organizuje: Bc. Tereza Štveráková

Aqua fitness a sauna / 14.00–15.00 / bazén – SC UK Hostiva?
Aqua fitness a sauna
?as: 14.00–15.00
Místo: bazén SC UK Hostiva?
P?ihlašování: nep?ihlašuje se
Pokyny: s sebou – studenti plavky bez kapes, studentky ideáln? jednodílné plavky
Organizuje: PaedDr. Hana Milerová

Atletický víceboj tým? a štafety 4x 100 m / 14.30 / atletický ovál
Víceboj tým? (vrh koulí, skok daleký ) a štafeta 4x 100 m
?as: 14.30
Prezentace: 14.15 u vodního p?íkopu na atletickém oválu
Pravidla – za tým startuje jeden ú?astník ve vrhu koulí (muž 7,26 kg, nebo žena 4 kg), ve skoku
dalekém a spole?n? tým ve štafet? na 4x 100 m.
Disciplíny budou p?epo?ítány podle víceboja?ských tabulek a z ?asu štafety vyd?leným ?ty?mi bude

vypo?ten ?as na 100 m.
Vyhodnocena bude zvláš? štafeta a víceboj.
Podmínky startu – minimáln? jedna žena ve štafet?. Na oválu se nesmí b?žet v kopa?kách ?i
„spajkách“.
P?ihlášky: do 31. 3. 2019 na
Organizuje: Mgr. Petr Horn

Badminton / 11.00–14.00 / Badminton Arena Skalka Praha 10 – TESCO (metro Skalka)
Badminton
?as: 11.00–14.00
Místo: Badmintonová aréna Skalka (Baskalka – Tesco) www.baskalka.cz
Pokyny: s sebou sálovou obuv, sportovní oble?ení / rakety a mí?e jsou k dispozici
P?ihlášky: do 30. 3. 2019
Sraz: 10.30 p?ed vstupem na h?išt?
Herní systém: dvouhry / ?ty?hry – dle po?tu p?ihlášených
Organizuje: Mgr. Klein

Beachvoleyball – turnaj smíšených dvojic
Beach-turnaj smíšených dvojic
?as: 13.00–16.00
Organizátor: PhDr. Markéta Kašparová
Místo: Sportovní areál HAMR Braník, Vltavan? 1542, Praha 4
Kapacita: 8 smíšených dvojic
P?ihlášky: do 25. 3. 2019 e-mailem
Prezentace: 12.50 v beachvolejbalové hale
Herní systém: 2 skupiny po 4 párech, dále pak podle po?adí ve skupin? utkání o 1. a 3. místo
Ú?astníci: studenti a zam?stnanci 2. LF a 3 .LF

Basketbal – absolventi x studenti / 14.30–17.30 / centrální hala B, SCUK

Basketbal 3+3
Datum: 2. 4. 2019
Organizátor: PaedDr. Kv?ta Skálová
Místo: Sportovní centrum UK Hostiva? – centrální hala – h?išt? „C“
?as: 14.30–17.30
Kapacita: 10 družstev
P?ihlášky: do 30. 3. 2019 e-mailem
Prezentace: 14.15 p?ed centrální halou SCUK Brusla?ská 10, Praha 10
Program: turnaj smíšených družstev 3x 3
Herní systém: základní skupiny 2 po 5 družstvech – systém každý s každým, dále vít?zové skupin
sehrají utkání o 1. místo
Ú?astníci: studenti a zam?stnanci 2. LF i 3. LF
Poznámka: ?ty??lenná družstva – hrají t?i hrá?i a na h?išti musí být jedna žena po celou hrací dobu,
zápasy si rozhodují družstva navzájem podle rozpisu.
Každé družstvo si zajistí tmavá a sv?tlá tri?ka.

Fotbal – turnaj / 10.30–14.00 / fotbalové h?išt?
Fotbalový turnaj
?as: 10.30-14.00
Místo: fotbalové h?išt? SCUK
Pokyny: maximální po?et hrá?? v týmu 10. Hraje se podle pravidel malého fotbalu 4+1, hrá?i nesmí
použít kopa?ky s „kolíky“. Týmy musí mít jednotné dresy a píš?alku.
P?ihlašování: emailem na , do 30. 3. 2019
Organizuje: Mgr. Petr Horn

Fotbal – zápas studenti x absolventi / 16.30 / fotbalové h?išt?
Fotbalový zápas studenti versus absolventi
?as: 16.30
Místo: Fotbalové h?išt? SCUK

Sraz tým?: 16.00 u vstupu do bazénu
Hraje se 2x 40 min. s „hokejovým st?ídáním“. Hrá?i nesmí použít kopa?ky s kolíky.
Organizuje: Mgr.Petr Horn

Overball / 13.00–14.00 / sál A3
Overball
?as: 13.00–14.00
Místo: sál A3
Pokyny: sportovní oble?ení
P?ihlašování:
Organizuje: PaedDr. V?ra Svobodová, CSc.

Pilates / 13.00–14.00 / A3
Pilates
?as: 13.00–14.00
Místo: A1 SCUK Hostiva?
Pokyny: sportovní od?v
P?ihlášky: do 31. 3. 2019
Organizuje: Bc. Tereza Štveráková

Sauna / 15.00–17.00 / sauna, bazén
Sauna
?as: 15.00–17.00
Místo: sauna, bazén SC UK – Hostiva?
P?ihlášky: nep?ihlašuje se
Pokyny: s sebou dva ru?níky (jeden do sauny, jeden do odpo?ívárny), nealkoholický nápoj, vstup p?es
prostor bazénu.
Pravidla: Do sauny je zakázán vstup v plavkách ?i jiném od?vu – použijte ru?ník nebo prost?radlo.

P?ed vstupem do sauny si sundejte všechny prstýnky, náramky, p?ív?šky ?i jiné ozdoby vyrobené z
kov?.

Softbal – / 12.00–15.00 / softbalové h?išt?
Softbal
?as: 12.00–15.00
Místo: softbalové h?išt? SC UK – Hostiva?
P?ihlášky: do 31. 3. 2019
Zahájení: 12.00, sraz 11.30 ve SC UK na softbalovém h?išti, ukon?ení 15.00
Družstva: min. 9 hrá??
Hrací systém: hra na 7 sm?n
Poznámka: hraje se na oficiálním softbalovém h?išti SC UK
Organizuje: Mgr. P?emysl Žák,

Stepaerobic / 11.00–12.00 / sál A1
Stepaerobic
?as: 11.00–12.00
Místo: sál A1 – SC UK Hostiva?
P?ihlašování: p?ihlašování do 31. 3. 2019 na e-mail
Pokyny: s sebou – sportovní oble?ení a pevnou sportovní obuv, malý zámek k šatnové sk?ínce
Organizuje: PaedDr. Hana Milerová

Voleyball – turnaj / 15.00–17.30 / centrální hala B/C
Volejbalový turnaj
?as: 15.00–17.30
Místo: centrální hala B/C
P?ihlášky: do 31. 3. 2019 na
Pokyny: herní systém dle po?tu p?ihlášených družstev. Dle pravidel šestkového volejbalu. V každém
týmu minimáln? dv? ženy na h?išti po celou dobu hry.

Nutná sálová obuv.
Organizuje: PaedDr. Ivan ?echovský

Yoga / 15.00–16.00 / sál A1
Yoga
?as: 15.00–16.00
Místo: sál A1 – SC UK Hostiva?
P?ihlašování: do 31. 3. 2019 na
Pokyny: sportovní oble?ení a obuv, malý zámek k šatnové sk?ínce
Organizuje: Karla Laudová

Zumba / 12.00–13.00 / sál A1
Zumba
?as: 12.00–13.00
Místo: sál A1 – SC UK Hostiva?
P?ihlašování: nep?ihlašuje se
Pokyny: s sebou – sportovní oble?ení a obuv, malý zámek k šatnové sk?ínce
Organizuje: Elsa Zemánková

Zdravotní t?lesná výchova / 14.00–15.00 / sál A3
Zdravotní t?lesná výchova
?as: 14.00–15.00
Místo: sál A3
Pokyny: sportovní oble?ení a sálová obuv, nebo bez obuvi.
P?ihlašování: nep?ihlašuje se
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