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Kraków. Festiwal Sportów Plażowych 2019: gwiazdy
siatkówki zagrały na plaży przy Galerii Krakowskiej
[ZDJĘCIA]
(KRZYK) • 30 czerwca • Zaktualizowano 4 minuty temu

Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego w centrum Krakowa zamienił się w ogromną arenę z
piaskiem, trybunami i strefą relaksu. W minioną sobotę na placu przed Galerią Krakowską odbył

REKLAMA

Praca w Niemczech
Opiekunki z j. niemieckim

Ostatnie dni promocji!
Szwedzka Dotacja do pomp ciepła
NIBE do 10 000 zł

Sportowy24 › Aktualności

Anna Kaczmarz

Najnowsze

Skrót meczu Zagłębie Lubin - Warta
Poznań 0:1 [WIDEO]

ZOBACZ GALERIĘ
(33 ZDJĘCIA)

undefined

MŚ 2018 Pjongczang 2018 Turystyka Top Sportowy24 Więcej

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjssMwzBB3EnXDvDR66xodeGPgLemklhEFV5imEjxOuhovIANMu1rGH1KmunlxABvIus45oxId40ZjrgIZrousBB5wtt10FTe9tOaUbjNDubwVtzsux6IOap9e_YnoHIfuT-Td3vC7UC0-eCJik2LoI6z6JTaKZbTPf5OLAOATDlCp2bb8skAZ0eWGdIB22sgq6DyshGFNIgizHwojtX23cICXojP77jNcOG_uHiCt8-hHLT4YwEhT0oIvmwH20CNvmbXYU3yDDdtfg%2526sai%253DAMfl-YQHMk_LgIM1pxRa5TMu5MgzLaHLxrv8WQ92XSgOqdVM1cB5jFURk9WulDzmbuChpbiEqT7RickxxwoRhurL_0lo44_HUgR11Xqv1NXN%2526sig%253DCg0ArKJSzA39Exl5PJJxEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps%253A%252F%252Fad.doubleclick.net%252Fddm%252Ftrackclk%252FN9439.328085POLSKAPRESSE.PL%252FB22888424.249595006%25253Bdc_trk_aid%25253D445859689%25253Bdc_trk_cid%25253D117606014%25253Bdc_lat%25253D%25253Bdc_rdid%25253D%25253Btag_for_child_directed_treatment%25253D%25253Btfua%25253D
https://sportowy24.pl/krakow-festiwal-sportow-plazowych-2019-gwiazdy-siatkowki-zagraly-na-plazy-przy-galerii-krakowskiej-zdjecia/ar/c2-14244721#
https://sportowy24.pl/
https://sportowy24.pl/aktualnosci/
https://sportowy24.pl/skrot-meczu-zaglebie-lubin-warta-poznan-01-wideo/ar/c2-14244631
https://sportowy24.pl/skrot-meczu-zaglebie-lubin-warta-poznan-01-wideo/ar/c2-14244631
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsvHxseyHjx2BWIolpcT-qDDSTaar7dcpjglTmR7g3sQWEcDK2uwPLQkXAM7M-WB0ZBnQJpj94fuO3OvOPia11vm6zwXzuJDMSJBDhKHSTaF_eMJIOiXdVtZ4jdFcl2H_Guic4iqe6p42B9qcb35d26X74s_tTWgj2P41TTEblPUrciDDxCEn0IQYG0oeX2gQb6URkSKVu8yRKk-_GxLYQG0lwnHUIxlUKJkg4xf5GqEcZjvNI1tEYR1F0g8yZ4_TdYiqLaNED3nzBIzI1eSn84%2526sai%253DAMfl-YSzYdJemCKfy-O1QBTyrFVh0fQzJW-OWL_PvfX3BIAbjoHIYaQFpfvuRf8UpvT0KSTBZuvkwM-O8ODDEJu-2M8Dcaa_14-6stU06phh%2526sig%253DCg0ArKJSzLa0Pyq5RwyPEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps%253A%252F%252Fgratka.pl%252F%25253Futm_source%25253Dpolskapress%252526utm_medium%25253Dgratkakampania%252526utm_campaign%25253Dppg_x_sponsoring_07_sr_z_1__
https://sportowy24.pl/
https://sportowy24.pl/ms-2018/
https://sportowy24.pl/pjongczang-2018/
https://sportowy24.pl/turystyka/
https://sportowy24.pl/top-sportowy24/
https://sportowy24.pl/wyszukiwanie/
https://www.telemagazyn.pl/
https://sportowy24.pl/pogoda/
https://sportowy24.pl/ogloszenia/
https://sportowy24.pl/logowanie


się charytatywny nocny mecz z udziałem siatkarskich sław. Obejrzyjcie zdjęcia z tego
wydarzenia.
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Do niedzieli 30 czerwca fani sportu mogą kibicować reprezentantom
różnych państw podczas meczów w siatkówkę plażową, piłkę ręczną
plażową i beach soccera. W sobotę na placu przed Galerią Krakowską
odbył się charytatywny nocny mecz w siatkówkę plażową. W spotkaniu
wzięli udział: Gilberto Amauri de Godoy Filho, występujący pod
pseudonimem Giba – brazylijski siatkarz,  i trzykrotny

 w siatkówce, Michał Matyja – dwukrotny mistrz świata w
siatkówce na śniegu, Dominik Witczak – dwukrotny mistrz Polski w
siatkówce plażowej, Michał Ruciak – mistrz Europy i mistrz świata
juniorów w siatkówce, a także aktor Marcin Korcz. Goście zmierzyli się w
charytatywnej rywalizacji o puchar Galerii Krakowskiej dla wsparcia
rodziny zmarłego siatkarza Macieja Keneta.

Obserwuj @sportmalopolska
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Kraków. Festiwal Sportów Plażowych 2019: gwiazdy siatkówki zagrały na plaży przy Galerii Krakowskiej [ZDJĘ…

Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego w centrum Krakowa zamienił się w ogromną arenę z piaskiem, trybunami i strefą relaksu. W minioną sobotę na placu
przed Galerią Krakowską odbył się charytatywny nocny mecz z udziałem siatkarskich sław. Obejrzyjcie zdjęcia z tego wydarzenia.
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