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Sportul în Duisburg
Dacã doriţi sã practicaţi un sport în Duisburg, 
puteţi alege din aproape 500 de asociaţii sportive 
fiecare cu numeroase oferte pentru diferite tipuri 
de sport. Toate informaţiile referitoare la asociaţi-
ile sportive şi la ofertele acestora le puteţi afla pe 
pagina noastrã de internet: 

www.ssb-duisburg.de

în Meniul Asociaţii şi oferte sportive. Şi de aseme-
nea puteţi oricând primi gratuit broşurile noastre 
„Asociaţiile sportive în Duisburg- Un îndrumãtor 
printre oferte“ în centrele noastre de informare. 
Pentru a vã putea face o pãrere despre tipul de 
sport preferat, existã posibilitatea în cele mai mul-
te asociaţii sã luaţi parte gratuit la o orã de probã 
sau poate chiar un curs fãrã obligativitatea de a 
deveni membru.  
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Îndrumãtor sportiv 
În diferite limbi 
strãine
În cotidianul normal mişcarea are o însemnãtate 
foarte mare şi joacã un rol deosebit uneori incon-
ştient în viaţa fiecãruia. În timpul unei zile, omul 
este în mişcare indiferent cã este vorba despre 
drumul cãtre serviciu sau pur şi simplu de activitãţi 
de timp liber.Atunci când sunt întrebaţi oamenii 
care sunt motivele pentru care se mişcã, ei menţi-
oneazã fie din motive de sãnãtate, dar şi interese 
sportive, distracţie şi satisfacţie sufleteascã.

La ce varietate mare de asociaţii sportive existã în 
Duisburg şi la cât de multe oferte au, fiecare gã-
seşte o ofertã sportivã potrivitã pentru el însuşi.

Pentru cei mai mulţi, cea mai mare problemã este 
chiar la început, atunci când trebuie sã ia primul 
contact cu o asociaţie respectiv cu participarea 
la o ofertã sportivã. Prin acest îndrumãtor sportiv 
dorim sã vã arãtãm un drum simplu prin care pu-
teţi face alegerea.

Asociaţia sportivã în  
Duisburg
 Baza sistemului sportiv nemţesc o constituie Aso-
ciaţia sportivã, unde dumneavoastrã împreunã cu 
oameni care au aceleaşi interese puteţi practica 
sportul dumneavoastrã preferat. Asociaţiile sporti-
ve oferã o gamã largã de tipuri de sport. 

Caracteristicile unei  
asociaţii sportive
Cea mai importantã caracteristicã a unei asociaţii 
sportive este angajamentul tuturor celor impli-
caţi. Cãci cele mai importante asociaţii sportive 
sunt administrate şi conduse de voluntari. Acest 
lucru înseamnã cã începând cu instructorul pânã 
la preşedinte toţi din cadrul asociaţiei investesc 
timpul lor liber şi  mai mult decât atât nu primesc 
nicio remuneraţie pentru angajamentul lor. La toţi 
voluntarii existã motivaţii diferite pentru munca 
lor. Bucuria de a face sport, de a fi împreunã cu 
ceilalţi şi la acestea se adaugã şi sentimentul de 
bunãstare personalã joacã un rol important pentru 
angajamentul voluntar.

• Întreceri sportive şi sportul de 
performanţã

 În acest caz, succesul sportiv este cel mai im-
portant şi antrenamentul sportiv se desfãşoarã 
cu scopul de a face faţã cu brio unei competiţii 
sportive 

• Sportul medical
 Efectele pozitive ale mişcãrii asupra sãnãtãţii 

noastre sunt bine cunoscute. Prin practicarea 
mişcãrii şi a sportului în general multe boli pot 
fi evitate şi multe simptome reduse. Printre 
acestea se numãrã oferte speciale pentru în-
tãrirea musculaturii şi îmbunãtãţirea sistemului 
cardiovascular.

• Activitãţi sportive pentru timpul 
liber

 Aici se pune accentul pe plãcerea de a se miş-
ca în grup, de a se menţine în formã sau pur 
şi simplu de a proba noi tipuri de sport. Toate 
acestea le poate oferi o asociaţie sportivã.

• Aspecte sociale
 Pentru mulţi oameni avantajele sociale cân-

tãresc mult, atunci când vine vorba de practi-
carea unui sport. Prin intermediul interesului 
comun de a practica sport, se pot cunoaşte alţi 
oameni, se pot lega noi prietenii şi contacte 
sociale în mediul apropiat locuinţei. Se poate 
învãţa şi o limbã strãinã de exemplu, dar se 
pot deprinde şi alte abilitãţi precum angaja-
mentul, capacitatea de a lucra în echipã, dis-
ciplina, trãsãturi care şi în viaţa profesionalã 
conteazã foarte mult. 


