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Gwiazdy światowego squasha na
szklanym korcie. Rusza 5. edycja
SNS Squash&Art Festival

Szukaj w serwisie...

WARSZAWA
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Już po raz piąty, tuż przed głównym wejściem do Galerii Krakowskiej,
w sąsiedztwie Dworca Głównego w Krakowie, na szklanym korcie
WARSZAWA ►
rozegrany zostanie Finał Drużynowych Mistrzostw Polski w Squashu.
Finały odbędą się w dniach 23 -25 czerwca 2016 roku, najlepsze polskie WIADOMOŚCI LOKALNE
drużyny, w skład których wejdą zawodnicy ze światowej czołówki,
powalczą o zwycięstwo na szklanym korcie przed Galerią. Zobaczymy
Koniec obserwacji
psychiatrycznej
trzech zawodników z pierwszej piątki światowego rankingu.

Kajetana P. Wkrótce
opinia biegłych
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Wojewoda unieważnił stanowisko
Rady Warszawy w sprawie orzeczeń
TK. "Doszło do naruszenia prawa"
Wakacyjny klimat w centrum
Warszawy. Nowe miejsce dla
miłośników "plażówki"
Prace archeologiczne w poszukiwaniu
początków Mławy
Na ulicach Warszawy pojawią się
kurtyny wodne. Pomogą przetrwać
upały
Przebudują al. Jana Pawła II w
Warszawie. Jest już projekt

Foto: Materiały prasowe

Muzeum w Wilanowie finalizuje zakup
części historycznego folwarku od
SGGW

Rusza 5. edycja SNS Squash&Art Festival
więcej wiadomości »

O zwycięstwo powalczy 16 drużyn męskich, 16 damskich i 12 juniorskich.

DYSKUSJE LOKALNE

Organizatorem Mistrzostw jest krakowski klub Squash4You pod patronatem
Polskiej Federacji Squasha.

Gdzie w Warszawie mieszka się
najlepiej?

Z roku na rok zostaje pobity rekord drużyn startujących w eliminacjach do
Drużynowych Mistrzostw Polski, co świadczy o rosnącej popularności tego sportu.
W tym roku w eliminacjach wystartowało 117 drużyn męskich, 29 damskich i 12

"Słoiki" w Warszawie
Gdzie zjeść tanio w Warszawie?

juniorskich (w tym po raz pierwsza drużyna złożona z samych dziewcząt). Do
Krakowa na finały przyjadą łącznie 44 drużyny, które swoje mecze będą rozgrywać

Przedszkole na Białołęce

w klubie Squash4You "Północ" (ul. Nad Strugą 7) oraz - najważniejsze pojedynki
dnia i finały - na szklanym korcie przed Galerią Krakowską. Możemy przewidywać,
że o zwycięstwo powalczą zespoły Mistrzów Polski: Wojciecha Nowisza, Marcina
Karwowskiego, Mateusza Kotry, Dominiki Witkowskiej i Magdaleny Kamińskiej.
Przepisy Polskiej Federacji Squasha pozwalają na to, aby w składzie polskiej
drużyny wystąpił jeden obcokrajowiec, stąd mistrzowie świata w polskich
drużynach. Dzięki temu w składzie warszawskiej "Kahuny" zagra aktualny nr 1 na

Gdzie najlepsze msze dla studentów w
Warszawie?
więcej dyskusji »

świecie, Gregory Gaultier, w "Squash4You" 3-krotny Mistrz Świata Nick Matthew,

POPULARNE

a wśród zawodników nowopowstałej drużyny "City Fit" zobaczymy Kolumbijczyka,
Miguela Rodrigueza (nr 5 na świecie). Przewagę w damskiej rywalizacji może
zapewnić obecność Emily Whitlock, utalentowanej zawodniczki z Wielkiej Brytanii
(nr 16 na świecie), która zagra w barwach śląskiego "Squash and More Hitgirls".
Rozgrywanie Mistrzostw na szklanym korcie ma swoje światowe tradycje - kort
jest ustawiany w spektakularnych lokalizacjach np. na tle egipskich piramid lub

Łódź: Śmierć miesięcznego
chłopca. Rodzice
zatrzymani
Brexit: królowa chce
wyjścia z Unii?

na Grand Central Station w Nowym Jorku. Przezroczysty kort daje możliwość
oglądania meczy dosłownie z każdej perspektywy. Dodatkowo organizatorzy
Mistrzostw przewidzieli działania popularyzujące ten sport w trakcie trwania
Finału. Każdy, kto będzie chciał, będzie mógł w piątek i sobotę (24 i 25 czerwca) w
godzinach od 10 do 19:00 wejść na kort, wziąć do ręki rakietę i pod okiem trenera
odbić piłeczkę. Dodatkowo codziennie około 20:00 będą się odbywały pokazy
taneczne i pokazy karate na szklanym korcie, a część trybun w czasie wieczornych
rozgrywek będzie udostępniona bezpłatnie dla publiczności.
Obecnie Polska jest uważana za kraj, w którym squash rozwija się najszybciej w
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Rzecznik Ministerstwa
Obrony Narodowej: asysty
wojskowej w Poznaniu nie
będzie

Europie. Liczba kortów rośnie średnio o 25% rok do roku, ilość kortów łącznie
wynosi 800, a liczba graczy szacowana jest na 250 tysięcy.
Jeszcze przed rozpoczęciem Mistrzostw organizatorzy zapraszają do udziału w

Łódź: Brutalny atak
nożownika. Nie żyje 36latek

konkursie fotograficznym, w którym można wygrać atrakcyjne nagrody. Prace
związane ze squashem należy nadsyłać do 20 czerwca, pełny regulamin na stronie
Squash4You.
Sponsorem tytularnym tegorocznej imprezy jest firma SNS FOODS zajmująca się
eksportem polskich oraz unijnych produktów rolno-spożywczych.
Więcej informacji o finałach drużynowych Mistrzostw Polski w Squashu na:

Radny z Krakowa zostanie
ambasadorem w Wielkiej
Brytanii
"Tomasz Lis." zapraszamy na wydanie
specjalne programu o
Brexicie

www.squash4you.pl
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Zobacz także

Śmiertelny wypadek
w Tatrach. Trwa
ustalanie tożsamości
turysty

Ks. prof. Michał
Heller doktorem
honoris causa
Uniwersytetu…

Radny z Krakowa
zostanie
ambasadorem w
Wielkiej Brytanii

670 lat temu
założono pierwsze
miasto na Podhalu

Napisz komentarz...

Co o tym sądzisz? Wypowiedz się na forum!

Bądź pierwszy!
Wyraź swoją opinię!

Zobacz aktualne dyskusje!

Anglia: Ariel Borysiuk
piłkarzem Queens Park
Rangers
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