BUDAPESTI SZABADIDŐ
SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG

Európai Sporthét 2017.09.23-30.

Az eseménysorozat keretében különböző sportágak kipróbálására és szabadidős versenysorozat
lebonyolítása a cél, oly módon, hogy a hét programja lefedje egész Budapest területét.
Nyitó esemény keretében a város három különböző
k
– Újpest, Soroksár, Angyalföld
An
– pontján
nagyszabású sportfesztivál került megrendezésre.
Újpesten a fő szerep a kerékpáré és a futás, Soroksáron az aktív szabadtéri sportágak – falmászás,
kerékpár, sprintfutás, darts,
arts, floorball, modellezés mellett a virtuális világban élő fiatalok megszólítása
és aktív mozgásra ösztönzése volt a cél, melynek keretében különböző sport és szimulációs játékokba
nyújtott virtuális betekintést a fiatalok számára. Az eszközökkel mindenki
mindenki próbára tehette saját
képességeit népszerű, egyedi és extrám sportokban. Aktív, saját testmozgásukkal vezérelt eszközök
segítségével az olimpiai számokban is sportolhattak a résztvevők. Ezen az eseményen egészségügyi
szűrővizsgálatok és életmód tanácsadás
tanácsadás is volt. A kicsikről sem feledkeztünk meg, őket ugrálóvár,
arcfestés és csillámtetoválás, gyöngyfűzés és gyermekjátszó várta. Angyalföldön egész hétvégén
folyamatos szabadidős versenyekkel – labdarúgás, lövészet, rönkhajítás, röplabda, tollaslabda,
asztalitenisz, bowling – várták a kerületi csapatokat és egyéni versenyzőket.
Az első hétvége második napján a kerékpáré volt a főszerep. Ez esemény keretében teljesítménytúra
és szabadidős verseny került megrendezésre, amit szintén kísértek gyermekprogramok és egy
futóverseny.
A hét során több sportágban is lehet mozogni. A legnépszerűbb a kispályás labdarúgás volt, melynek
keretében bajnokság került lebonyolításra Újbudán. A selejtező mérkőzések naponta a délutáni,
koraesti órákban, míg a döntőket szombaton játszották.
já
Józsefvárosban jógaórákkal várták a
jelentkezőket. A harmadik sportág a kézilabda volt, melynek keretében egy három napos bajnokság
zajlik Ferencvárosban. Negyedik esemény a szintén Ferencvárosban megrendezésre kerülő extrém
sportfesztivál volt.
Az Európai Sporthét utolsó napján a búvársport kipróbálására és szabad úszási lehetőségre volt
lehetőség a Margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszodába.
A hét záró eseményei szintén a város több pontján népszerűsítik a sportot. Kamaraerdőben gyalogos
teljesítménytúra, míg a Római-parton
parton vízi sport programokkal és az egészségügyi szűrő és életmód
tanácsadó program várja a résztvevőket.

2017. szeptember 30.

#BEACTIVE Európai Sporthét
2017. szeptember 23-30.
Időpont

Szervező

2017.09.22-24. Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület

Név

Létszám

Angyalföldi Sportfesztivál 2017

3 108 fő

2017.09.23.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál

7 300 fő

2017.09.23.

Erzsébetvárosi Sportegyesület

MOCCANJ Soroksár!

1 350 fő

2017.09.24.

Amatőr Kerékpáros Egyesületek Szövetsége

PILIS KUPA 2017 Kerékpáros nap

904 fő

2017.09.25-30. Budai XI. Sportegyesület

Újbudai labdarúgó hét, szombati döntőkkel

2017.09.26-28. Ferencváros Szabadidős SE

Beactive Kézilabda Torna

300 fő

Extrém sportnap

500 fő

JÓGA NAPOK

220 fő
100 fő

2017.09.28.

Ferencváros Szabadidős SE

2017.09.28-30. Józsefvárosi Sport Club

1 124 fő

2017.09.30.

Újbuda BHG SE

Merülés a Margitszigeten

2017.09.30.

Rómaifürdő SE

Római-parti vízi parti a Dunán és a partján

1 500 fő

2017.09.30.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Őszi Sportparti

3 850 fő

2017.09.30.

Budai XI sportegyesület

Újbudai gyalog és teljesítmény túra

2017.09.23-30. Budapesti Szabadidősport Szövetség

314 fő

Európai Sporthét - teljes
Összesen:

20 570 fő
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