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Międzynarodowy Festiwal Sportów Plażowych 2019 w
Krakowie. Paweł Zagumny zaprasza na wielką plażę w
centrum miasta

ARTUR BOGACKI • 13 czerwca • Zaktualizowano 17 minut temu

W dniach 15-30 czerwca w Krakowie odbywać się będzie Międzynarodowy Festiwal Sportów
Plażowych. To wyjątkowa okazja, by w centrum miasta - przy Galerii Krakowskiej - obejrzeć
zawody w widowiskowych dyscyplinach.
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Tak impreza pod Wawelem odbędzie się po raz pierwszy. - Mam
nadzieję, że to przedsięwzięcie w Krakowie na stałe zagości w gra�ku.
Zawody mają rangę ogólnopolską, ale udało nam się zaprosić gości z
zagranicy - mówi Piotr Głogowski, szef Międzynarodowego Centrum
Sportów Plażowych, organizatora imprezy, w którą zaangażowały się
także Galerii Krakowska i miasto Kraków.

Jak zrobić "plażę" w centrum miasta? Wystarczy dużo piasku -
konkretnie 800 ton. Plac do gry usypano na placu Jana Nowaka-
Jeziorańskiego przy Galerii Krakowskiej. Ma powierzchnię 1500 m
kwadratowych, wydzielić się da nim 3 boiska. Do tego jest trybuna na 500
osób.

O ile siatkówka plażowa jest dość popularna - w Krakowie trzykrotnie
odbyły się mistrzostwa Polski - to już  (beach soccer) i piłka
ręczna - oglądana na żywo - dla wielu kibiców będą nowością. A właśnie
w tych trzech dyscyplinach odbywać się będzie rywalizacja w MFSP
(program poniżej).

- Jestem przedstawicielem siatkówki, ale wspieram też inne dyscypliny -
mówi Paweł Zagumny, były reprezentant Polski w halowej siatkówce
(m.in. mistrz świata), który jest ambasadorem MFSP. - To będą
wspaniałe dwa tygodnie ze sportem, na pewno będziemy się świetnie
bawić, są też atrakcje dla dzieci i młodzieży.

Skład uczestników "plażówki" jest wybierany (zgłosiło się dużo
chętnych), a zapewnia organizujący imprezę Piotr Głogowski, obsada
będzie na wysokim poziomie, z duetami uczestniczącymi w �nałach
mistrzostwa Polski. Ten turniej zaplanowano na następny weekend.

Gratką będzie też pokazowy, nocny mecz reprezentacji Brazylii
(mistrzowie świata) w składzie Andre Loyola Stein i George Souto Maior
Wanderley z reprezentacją Polski: Mariusz Prudel i Maciej Kosiak.

Do występu w charytatywnym meczu gwiazd zaproszono Damiana
Witczaka i Daniela Plińskiego, a także specjalizującego się w siatkówce...
na śniegu Michała Matyję.

Futbol plażowy to bardzo efektowna odmiana piłki, bo gra odbywa się
głównie górnymi podaniami, nie brak efektownych wolejów i
przewrotek. W tych zawodach w Krakowie udział wezmą m.in.
reprezentacje Anglii i Bułgarii. Rywalizacja zacznie się już w najbliższy
weekend.

Na koniec zaś będą zawody w plażowej piłce ręcznej.

Rywalizacja turniejowa odbywać się będzie w weekendy, a od
poniedziałku do piątku obiekt będzie dostępny dla chętnych gry w
plażową siatkówkę czy piłkę nożna (konieczna jest rezerwacja).
Zaplanowano też szereg wydarzeń sportowych i rekreacyjnych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SPORTÓW PLAŻOWYCH
KRAKÓW 2019 - PROGRAM

15.06.2019r (sobota) 

9–18 - międzynarodowy turniej w beach soccera mężczyzn (DZIEŃ I) 
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12 – o�cjalne otwarcie Międzynarodowego Festiwalu Sportów Plażowych
z udziałem władz Miasta oraz Galerii 

15:30 – mecz Reprezentacji Anglii z Bułgarią w beach soccera mężczyzn 

18:30 – gościnny udział Pawła Zagumnego – mistrza świata w piłkę
siatkową oraz Ambasadora MFSP 

20:30 – bankiet dla zawodników oraz partnerów wydarzenia

16.06.2019 (niedziela) 

10 – międzynarodowy turniej w beach soccera mężczyzn (DZIEŃ II) 

13 – mecz Reprezentacji Bułgarii z Anglią w beach soccera mężczyzn 

16 – mecz o III miejsce (w przerwach występy cheerleaders) 

17:30 – mecz o I miejsce (w przerwach występy cheerleaders) 

18:30 – wręczanie nagród i pucharów przez przedstawicieli Miasta
Kraków, Galerii Krakowskiej oraz sponsorów z gościnnym udziałem
Pawła Zagumnego – mistrza świata w piłkę siatkową oraz Ambasadora
MFSP

17.06.2019 (poniedziałek) 

10 – Młodzieżowy Festiwal Sportów Plażowych Małopolskiego w
kategorii piłka nożna dziewczynki (w wieku 13-15) – drużyny
czteroosobowe wystawione z pobliskich Gmin 

16–17 - mecz o III miejsce 

17–18 - mecz o I miejsce 

18:30 – wręczenie nagród i pucharów

18.06.2019 (wtorek) 

10 – Młodzieżowy Festiwal Sportów Plażowych w kategorii piłka nożna
chłopcy (w wieku 13-15) – drużyny czteroosobowe wystawione z
pobliskich Gmin 

16–17 - mecz o III miejsce 

17–18 - mecz o I miejsce 

18:30 – wręczenie nagród i pucharów

19.06.2019 (środa) 

10–12 - treningi otwarte dla młodzieży szkolnej 

12–14 - treningi otwarte dla młodzieży akademickiej 

14–18 - boiska ogólnodostępne dla mieszkańców Krakowa (na podstawie
rezerwacji) 

18–19 - zajęcia joga i pilates dla klientów Galerii Krakowskiej

20.06.2019 (czwartek) 

10–12 - treningi otwarte dla młodzieży szkolnej 

12–14 - treningi otwarte dla młodzieży akademickiej 
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14–18 - boiska ogólnodostępne dla mieszkańców Krakowa (na podstawie
rezerwacji) 

18–19 - zajęcia joga i pilates dla klientów Galerii Krakowskiej

21.06.2019r. (piątek) 

10–12 - pokazowy mecz pomiędzy dwoma uczelniami akademickimi 

12–19 - boiska ogólnodostępne dla mieszkańców Krakowa (na podstawie
rezerwacji)

22.06.2019 (sobota) 

10 – mMiędzynarodowy turniej w piłkę siatkową plażową kobiet o
Puchar Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie 

16 – mecz o III miejsce kobiet (w przerwach występy cheerleaders) 

17 – mecz o I miejsce kobiet (w przerwach występy cheerleaders) 

18 – wręczanie nagród i pucharów przez przedstawicieli Miasta Kraków,
Galerii Krakowskiej oraz sponsorów 

22 – nocny mecz reprezentacji Brazylii (aktualni mistrzowie świata) z
reprezentacją Polski

23.06.2019 (niedziela) 

10 – międzynarodowy turniej w piłkę siatkową plażową mężczyzn o
Puchar Prezydenta Krakowa 

16 – mecz o III miejsce mężczyzn 

17 – mecz o I miejsce mężczyzn 

18 – wręczanie nagród i pucharów przez przedstawicieli Miasta Kraków,
Galerii Krakowskiej oraz sponsorów

24.06.2019 (poniedziałek) 

10–12 - treningi otwarte dla młodzieży szkolnej 

12–14 - treningi otwarte dla młodzieży akademickiej 

14–18 - boiska ogólnodostępne dla mieszkańców Krakowa (na podstawie
rezerwacji) 

18–19 - zajęcia joga i pilates dla klientów Galerii Krakowskiej

25.06.2019 (wtorek) 

10 – Młodzieżowy Festiwal Sportów Plażowych w kategorii siatkówka
dziewczynki (w wieku 13-15 lat) – drużyny czteroosobowe wystawione z
pobliskich Gmin 

16–17 - mecz o III miejsce 

17–18 - mecz o I miejsce 

18:30 – wręczenie nagród i pucharów

26.06.2019 (środa) 

10 – Młodzieżowy Festiwal Sportów Plażowych w kategorii siatkówka
chłopcy (w wieku 13-15 lat) – drużyny cztero-osobowe wystawione z
pobliskich Gmin 
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16–17 - mecz o III miejsce 

17–18 - mecz o I miejsce 

18:30 – wręczenie nagród i pucharów

27.06.2019 (czwartek) 

10–12 - treningi otwarte dla młodzieży szkolnej 

12–14 - treningi otwarte dla młodzieży akademickiej 

14–18 - boiska ogólnodostępne dla mieszkańców Krakowa (na podstawie
rezerwacji) 

18–19 - zajęcia joga i pilates dla klientów Galerii Krakowskiej

28.06.2019. (piątek) 

10–12 - pokazowy mecz pomiędzy uczelniami akademickimi 

12–19 - boiska ogólnodostępne dla mieszkańców Krakowa (na podstawie
rezerwacji)

29.06.2019 (sobota) 

10 – międzynarodowy turniej w piłkę ręczną plażową kobiet 

16 – mecz o III miejsce kobiet (w przerwach występy cheerleaders) 

17 – mecz o I miejsce kobiet (w przerwach występy cheerleaders) 

18 – wręczanie nagród i pucharów przez przedstawicieli Miasta Kraków,
Galerii Krakowskiej oraz sponsorów 

22 – charytatywny nocny mecz w siatkówkę plażową z udziałem Gwiazd
Sportu (Mistrzowie Świata, Europy, Polski w siatkówce) oraz aktorów –
wszystkie zgromadzone �nanse zostaną przekazane dla żony tragicznie
zmarłego kilka dni temu siatkarza)

30.06.2019 (niedziela) 

10 – międzynarodowy turniej w piłkę ręczną plażową mężczyzn 

16 – mecz o III miejsce mężczyzn (w przerwach występy cheerleaders) 

17 – mecz o I miejsce mężczyzn (w przerwach występy cheerleaders) 

18 – wręczanie nagród i pucharów przez przedstawicieli Miasta Kraków,
Galerii Krakowskiej oraz sponsorów 

19 – o�cjalne zakończenie Międzynarodowego Festiwalu Sportów
Plażowych

Obserwuj @sportmalopolska

DZIEJE SIĘ W SPORCIE - KONIECZNIE SPRAWDŹ:

Sportowy24.pl w Małopolsce
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Przeglądaj również za pomocą strzałek

 
na klawiaturze

REKLAMA

Międzynarodowy Festiwal Sportów Plażowych 2019 w Krakowie. Paweł Zagumny zaprasza na wielką plażę w…

W dniach 15-30 czerwca w Krakowie odbywać się będzie Międzynarodowy Festiwal Sportów
Plażowych. To wyjątkowa okazja, by w centrum miasta - przy Galerii Krakowskiej - obejrzeć
zawody w widowiskowych dyscyplinach. Wróć do artykułu »

REKLAMA

POLECAMY
Gdzie jest burza? Mapa
burzowa i Radar burzowy
online. IMGW ostrzeżenia
przed burzą 13 06 2019

Ten dziwny sposób
likwiduje ból i obrzęki
kolan w 1 tydzień.
Ortopedzi zdziwieni...
Sponsorowane

Zator: Piorun uderzył w
Parku Rozrywki
Energylandia. Są ranni
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Artur Bogacki
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