
Sport 

1995 – ustavení samostatné pracovní skupiny Sport. Od roku 1992 byla součástí pracovní 

skupiny Kultura. 

 

Fakta 1991-2000 

 

1991 – byl uspořádán 1. ročník Eurotriatlonu ERN na území trojúhelníku Hrádek nad Nisou – 

Zittau - Bogatynia. 

1992 – zahájena mezinárodní soutěž oddílů Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v kolové. 

V časovém období duben až říjen se pokaždé v jiném státě konaly turnaje všech věkových 

kategorií.  

1993 – uskutečnil se „Eurotriatlon 1993“ – soutěž v plavání, běhu a cyklistice mezi česko-

německo-polskými sportovci 

1993 – byla uspořádána „Běžecká liga Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 1993“. Proběhlo 8 

běžeckých závodů v několika věkových kategoriích na území měst Liberec, Jelenia Góra, 

Görlitz, Zittau, Hrádek nad Nisou, Neugersdorf, Weisswasser, Braunsteichlauf. 

1994 – byl vydán 1. „Sportovní kalendář – Hlavní sportovní a turistické akce v ERN“ -  

následně začal být vydáván každoročně 

1995 – 19. -21. 5. uspořádána 1. olympiáda dětí a mládeže v rámci Euroregionu Nisa. Soutěž 

probíhala v 11 sportovních odvětvích. 

1995 – byl vypracován seznam adres českých, německých a polských sportovních svazů a 

klubů. 

1996 – 14. - 16 .6. se uskutečnil 1. ročník olympiády mládeže „Euregio 96“ v Hoyerswerdě. 2 

350 soutěžících ze 6 zemí měřilo své síly  v atletice, kopané, volejbalu, basketbalu, plavání a 

stolním tenisu 

1996 – Vítězům v mezinárodních sportovních akcích Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa byl 

poprvé předán „Sportovní pohár Euroregionu Nisa“   

1997 – 19. - 20. 4. byla uspořádána „Konference o sportu v ERN“. Zasedání bylo součástí 

mezinárodních závodů mládeže i dospělých v duatlonu. 

1998 – ve dnech 11. -13. 9. se v Liberci konala 2. olympiáda dětí a mládeže „Euregio 98“ za 

účasti 600 soutěžících.  

 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – 16. - 18. 6. se uskutečnila 3. olympiáda mládeže „Euregio 2000“ v Hoyerswerdě 

2000 – byl vydán „Sportovní kalendář Euroregionu Nisa 2000“ 

2000 – začaly přípravné práce na zimní olympiádu mládeže Euroregionu Nisa v Jakuszycích 

30.1 - 4. 2. 2000 

2000 – byla zpracována databáze sportovních organizací ze všech tří zemí  

2001 – vyšel „Sportovní kalendář Euroregionu Nisa 2001“ 

2001 – ve dnech 20. - 22.4 2001 se uskutečnil mezinárodní turistický pochod „3 Tage-3 

Länder-3 Wanderungen“ (3 dny-3 země-3 pochody). Trasa vedla přes Lubaň, Nové Město 

pod Smrkem a Zittau. 

2001 – byl vydán tříjazyčný leták – „Sportovat bez hranic v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“. 

Leták obsahuje vybrané druhy sportů na území ERN s internetovými odkazy na sportovní 

partnery. 

 

Činnost v oblasti Sport se v dalších letech rozrostla natolik, že pracovní skupina se postupně 

přetransformovala do samostatných projektů, aktivit a zájmových skupin. Od roku 1999 do 



roku 2010 bylo z prostředků Fondu malých projektů ERN podpořeno vice než 100 malých 

projektů v oblasti přeshraniční kulturní spolupráce 

 


