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12 czerwca 2019

Już w najbliższą sobotę w Krakowie rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Sport�w Plażowych
Galeria Krakowska. Na placu Jana Nowaka-Jeziora�skiego powstanie arena sportowa z boiskami,
trybunami i strefą relaksu. W dniach 15-30 czerwca na fan�w sportu czekają rozgrywki z udziałem
reprezentant�w r�żnych pa�stw w siatk�wkę plażową, piłkę ręczną plażową i beach soccer’a.
Ambasadorem MSFP jest Paweł Zagumny – Mistrz �wiata w piłkę siatkową. Będzie to pierwsze takie
wydarzenie w Polsce.

To będzie prawdziwie sportowe lato w Krakowie. Plac przed Galerią Krakowską na dwa tygodnie
zamieni się w sportową arenę o powierzchni 1500 mkw. Przez trzy weekendy odbędą się na niej
rozgrywki w siatk�wkę plażową, piłkę ręczną plażową i beach soccer’a. Wezmą w nich udział
reprezentanci r�żnych pa�stw, a jedną z dodatkowych atrakcji będzie mecz pokazowy pomiędzy
reprezentacją Anglii i Bułgarii w beach soccer’a oraz nocny pojedynek reprezentant�w Brazylii
(aktualni Mistrzowie �wiata) z reprezentantami Polski w siatk�wce plażowej.
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Atrakcji nie zabraknie r�wnież w pozostałe dni tygodnia. W ramach wydarzenia odbędzie się
Młodzieżowy Festiwal Sport�w Plażowych w kategoriach: piłka nożna dziewczynek i chłopc�w (w
wieku 13-15 lat) oraz siatk�wka dziewczynek i chłopc�w (r�wnież w wieku 13-15 lat). Rywalizację
podejmą także uczelnie akademickie, rozgrywając między sobą mecz pokazowy. 

Dodatkowo w przestrzeni MFSP odbędą się treningi otwarte dla młodzieży szkolnej i akademickiej, a
także zajęcia z jogi i pilatesu dla klient�w Galerii Krakowskiej. Na podstawie rezerwacji, we
wskazanych terminach boiska będą też og�lnodostępne dla mieszka�c�w Krakowa. Fani będą mogli
kibicowa� uczestnikom na trybunach oraz odpoczywa� w stre�e relaksu.

Międzynarodowy Festiwal Sport�w Plażowych w Galerii Krakowskiej odbędzie się w dniach 15-
30.06.2019 r. na Placu Jana Nowaka-Jeziora�skiego i jest organizowany przez Międzynarodowe
Centrum Sport�w Plażowych. Partnerami wydarzenia są: Miasto Krak�w i Zarząd Infrastruktury
Sportowej w Krakowie.

Szczeg�łowy harmonogram Festiwalu jest dostępny na stronie
wydarzenia mfsp.pl, Facebooku, Instagramie oraz Twitterze.
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