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Pot, łzy i mięśnie! Zapraszamy na
Mistrzostwa Polski Street Workout

08 maja 2019 SPORT

Jakub Kot
Redaktor Naczelny

. uż niedługo, bowiem 8 czerwca, najlepsi w Polsce zawodnicy street
workout spotkają się w Galerii Krakowskiej, by walczyć o tytuł

mistrza kraju. Z dumą informujemy, że staliśmy się jednym z partnerów
i patronów medialnych tego wyjątkowego wydarzenia! 
 

Czym jest street workout? To z języka angielskiego uliczny trening,
czyli aktywność �zyczna polegająca na wykorzystywaniu
elementów zabudowy miejskiej lub specjalnie wykonywanych do tego celu
parków do ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę. Ma on szerokie
zastosowanie jako trening siłowy w takich sportach jak sztuki walki, atletyka
czy parkour. 

W czerwcu w Krakowie, w Galerii Krakowskiej i na pl. Jana Nowaka
Jeziorańskiego. rozpoczynają się 7. edycja Mistrzostw Polski Street Workout.
Stolica Małopolski będzie gościć najlepszych zawodników w naszym kraju już
po raz trzeci. 

W sobotę (8.06) rozegrane zostaną Kategorie Freestyle Mężczyzn oraz
Freestyle Kobiet, natomiast w niedzielę (9.06) odbędą się Kategorie Siłowo-
wytrzymałościowe Mężczyzn oraz Kobiet. W każdy dzień będziecie mieli
okazję zobaczyć 20 najlepszych zawodników oraz 10 najlepszych zawodniczek
w Polsce, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach!

A już od 3 czerwca organizatorzy ruszają ze Strefą Street Workout w Galerii
Krakowskiej, gdzie będziecie mogli wziąć udział w darmowych treningach i
warsztatach prowadzonych przez Riznyk Street Workout School oraz spotkać
najlepszych światowych zawodników! - Szykujemy mnóstwo atrakcji i
zapraszamy serdecznie zarówno fanów Street Workout i Kalisteniki z całej
Polski, jak i mieszkańców oraz osoby odwiedzające Kraków na niesamowity
sportowy weekend - zapewniają organizatorzy. 
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Honorowe obywatelstwo dla
wybitnego kardiochirurga

Grill "na mieście"? Radny
interpeluje do prezydenta

Nie zwlekaj i zapisz się na
maraton. Im wcześniej tym
taniej
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