חוגי חינם למבוגרים במנוי לשנת תשע“ז
9:00-9:45 ,8:15-9:00
התעמלות במים
כלנית מור ,בריכה
16:00-17:00
אירובי נערות
ירין גלאור ,אולם מראות

19:00-20:00
Crossfit
חדר כושר

18:00-19:00
 Trxמתחילים
ירין גלאור ,אולם מראות

19:00-20:00
פילאטיס  -רמה 1
קלי גנץ ,אולם מראות
19:00-20:00
סדנת קרב מגע
דן ,חדר מראות
יוגה
מיה יטיב ,חדר מראות

18:00-19:00
ג'יירו קינזיס
אורטל לנדא ,אולם תום

יוליה ,אולם מראות

18:00-19:00
Fit Ball
קלי גנץ ,אולם מראות

9:00-9:45 ,8:15-9:00
התעמלות במים
כלנית מור ,בריכה

18:00-19:00
לאזן את הגוף מרצפת האגן
אולגה לאופר ,אולם תום

10:00-11:00
Crossfit
רוסלן דיאצ‘נקו ,חדר כושר

18:30-19:20
טניס שדה מבוגרים
מוטי מורנו

18:30-19:20
טניס שדה מבוגרים
מוטי מורנו

18:00-19:00
סדנת בטן
אולם מראות

19:00-20:00
Crossfit
חדר כושר

פילאטיס  -רמה 2

18:00-19:00
Crossfit
חדר כושר

מיה יטיב ,אולם יוסטון

18:00-19:00
ניה
דלית הראל ,אולם יוסטון

19:00-20:00
Crossfit
חדר כושר

כושר גופני מתקדמים
אבי נחמני ,חדר מראות

19:00-20:00
כושר גופני כללי
אבי נחמני ,אולם ספורט

מדחת עסליה

מיה יטיב ,אולם יוסטון

פילאטיס  -רמה 1
קלי גנץ ,אולם יוסטון

חיזוק וחיטוב

אולגה לאופר ,אולם מראות
כושר גופני כללי
ספינינג
שלומי בן שמעון
פילאטיס  -רמה 3
תובל ברנדון ,אולם יוסטון
חיזוק וחיטוב
20:00-21:00
משקולות בתנופה
שלומי בן-שמעון

19:00-20:00
אירובי דאנס
יוליה ,אולם מראות
20:00-21:00
Core Fitness
יוליה ,אולם יוסטון
20:00-21:00
זומבה
יוליה ,אולם מראות

מידע ופרטים נוספים:
leobaecksport.org.il

18:00-19:00
Crossfit
חדר כושר

פילאטיס  -רמה 2

שלומי בן שמעון
חיזוק וחיטוב
10:00, 11:00

יוליה ,אולם יוסטון

19:00-20:00

לידיעת המנויים:

יוליה ,אולם מראות
20:00-21:00
עיצוב וחיטוב משולב
גברים ונשים
אורלי נג‘ר ,אולם מראות
20:00-21:00
משקולות תנופה
שלומי בן שמעון ,חדר ג‘ודו
פילאטיס  -רמה 3
תובל ברנדון ,אולם יוסטון
21:00 ,20:00 ,19:00
ריקודי עם
אולם תום

אין כניסה באיחור לשיעורים .המועדון שומר לעצמו את הזכות להחליף מורה /
סוג שיעור במידת הצורך ללא הודעה מראש.
לתשומת לבכם השתתפות בספינינג Crossfit /
מותנת בהרשמה מראש ביום הפעילות במזכירות.
פעילות הספינינג  Crossfit /מותנת בהצגת אישור רפואי בתוקף והחל מגיל  14בלבד.
סיום הפעילות ב  .31/7/17באוגוסט  2018יתקיימו חוגים במתכונת חלקית.
פרטים יפורסמו בלוחות המודעות .ייתכנו שינויים בפעילויות המוצעות.

וב-

”מרכז הספורט ליאו באק“

בברכת שנת פעילות פורה ומהנה ,הנהלת המרכז

073-7104777

8:00, 9:00, 10:00, 11:00

18:00-19:00
פלדנקרייז
אדם שיינברג  ,אולם מראות
18:00-19:00
Crossfit
חדר כושר

8:00, 9:00, 10:00, 11:00
מחשבת הגוף
דבורה הרמלין ,אולם מראות

10:00-11:00
Crossfit
גדי גדות ,חדר כושר

