Tisková zpráva
Liberec přivítá Světový pohár v aerobiku
V jedno velké sportoviště se proměnilo v pondělí 8. října náměstí Dr. E. Beneše před libereckou
radnicí. Odpoledne tu proběhla velká promo show k blížícímu se Světovému poháru 2012 v
gymnastickém, step a dance aerobiku. Závod s účastí reprezentantů z devíti zemí se uskuteční v
liberecké Tipsport areně již tento týden, od pátku 12. do neděle 14. října. Součástí bude i
mezinárodní závod seniorů, juniorů a žáků.
Akci na náměstí a zejména Světový pohár finančně podpořilo též Statutární město Liberec - Evropské
město sportu 2012 ze svého Sportovního fondu. „Vím, kolik práce bylo a je spojeno s přípravou a
realizací Světového poháru. Potěšilo by proto nejen mne, ale zejména organizátory a zúčastněné
sportovce, kdyby je Liberečané přišli o víkendu do Tipsport areny podpořit. Podle slov Barbory
Svatošové z oddílu Sport aerobik Liberec, která je hlavní organizátorkou Světového poháru a zároveň
propagátorkou aerobiku v Liberci, to určitě bude stát za to,“ sdělil na propagační akci náměstek
primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch Jiří Rutkovský.
V průběhu déle než dvouhodinové podívané se na náměstí představilo několik desítek sportovců
z libereckých oddílů a klubů. Na své si přitom přišli nejen fanoušci aerobiku. Kromě závodníků a členů
libereckého oddílu aerobiku z Aerobic Centra na sídlišti Kunratická mohli lidé pod širým nebem vidět
v akci trampolínisty, stolní tenisty, házenkáře, tenisty nebo capoeristy.
Promo show měla zároveň přilákat nové zájemce o sport. Přímo během akce se tak děti mohly
přihlásit do různých sportovních oddílů. Připravené byly také soutěže o vstupenky na světový pohár.
Ve finále závodu se divákům představí špičkoví závodníci a několikanásobní mistři světa z Francie a
Rumunska. Z našich českých želízek se můžeme těšit na finálové trio z loňského ME ve složení Andrea
Cvachová, Kristýna Bernátová - obě ze Sport Aerobic Liberec a Monika Geržová z ASC Zlín.
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