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W sobotę o godz. 22 na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego odbędzie
się wyjątkowy mecz siatkówki plażowej. 
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Przeczytaj też

Wianki. Dziewięć scen,
ponad 70 artystów

W nocnym pojedynku zmierzą się Reprezentacje Polski (Mariusz Prudel i
Maciej Kosiak) i Brazylii (George Souto Maior Wanderley i Andre Loyola
Stein) – aktualni mistrzowie świata. Wydarzenie odbędzie się w ramach
trwającego Międzynarodowego Festiwalu Sportów Plażowych Galeria
Krakowska.

Aż do 30 czerwca na placu przed Galerią Krakowską fani sportu mogą
kibicować reprezentantom różnych państw podczas meczów w siatkówkę
plażową, piłkę ręczną plażową i beach soccera. W najbliższą sobotę 22
czerwca o godzinie 22:00 odbędzie się wyjątkowy nocny mecz –
Reprezentacja Polski w siatkówce plażowej w składzie Mariusz Prudel i
Maciej Kosiak rozegra turniej z reprezentacją Brazylii. W jej skład
wchodzą George Souto Maior Wanderley – młodzieżowy mistrz świata
oraz Andre Loyola Stein – aktualny mistrz świata.

Dla różnych grup

W ramach wydarzenia odbywa się też
Młodzieżowy Festiwal Sportów
Plażowych w kategoriach: piłka nożna
dziewczynek i chłopców (w wieku 13-15
lat) oraz siatkówka dziewczynek i
chłopców (również w wieku 13-15 lat).
Rywalizację podejmą także uczelnie
akademickie, rozgrywając między sobą
mecz pokazowy.

Dodatkowo w przestrzeni MFSP
odbywają się treningi otwarte dla
młodzieży szkolnej i akademickiej, a także zajęcia z jogi i pilatesu dla
klientów Galerii Krakowskiej, prowadzone przez trenerów z My Fitness
Place. Na podstawie rezerwacji, we wskazanych terminach boiska są też
ogólnodostępne dla mieszkańców Krakowa. Fani mogą kibicować
uczestnikom na trybunach oraz odpoczywać w strefie relaksu.

Do 30 czerwca

Nocny mecz Reprezentacji Polski z Reprezentacją Brazylii w siatkówkę
plażową odbędzie się 22.06.2019 r. o godzinie 22:00. Międzynarodowy
Festiwal Sportów Plażowych Galeria Krakowska potrwa do 30.06.2019 r.
na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego i jest organizowany przez
Międzynarodowe Centrum Sportów Plażowych. Partnerami wydarzenia są:
Galeria Krakowska, Miasto Kraków i Zarząd Infrastruktury Sportowej w
Krakowie.

Szczegółowy harmonogram Festiwalu jest dostępny na stronie wydarzenia
mfsp.pl oraz www.facebook.com/events/2234017296928491/.
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