
      
 

 

Krak·w, 19 .06.2015 r.   

Informacja prasowa  

 

Finał Polskiej Ligi Squasha przed Galerią Krakowską 

Squash&Art Festival  2015  

Już po raz czwarty przed Galerią Krakowską rozegrany zostanie Finał 

Drużynowych Mistrzostw Polski w Squashu. Na szklanym korcie oprócz 

najlepszych polskich  zawodników będzie można zobaczyć graczy  światowej 

czołówki. Swój udział potwierdzili: Gregory Gaultier, Simon Rosner , 

odpowiednio nr 2 i 6 światowego squasha oraz Laurens Jan Anjema  (brązowy 

medalista Mistrzostw Europy) wśród mężczyzn, Alison Waters i Nour El Sherbini  

odpowiednio numer 6 i 7 wśród kobiet. Finałowe mecze rozegrane zostaną 

w  dniach 25 - 27 czerwca 2015 r. na Placu Jana Nowaka -Jeziorańskiego. 

Organizatorem Mistrzostw jest krakowski klub Squash4You pod patronatem 

Polskiej Fed eracji Squasha.  

Gra w squasha zyskuje w Polsce coraz wiňkszŃ popularnoŜĺ. Jeszcze w latach ó90 

dyscyplina ta uprawiana byğa jedynie przez jednostki. Obecnie liczbň os·b regularnie 

grajŃcych szacuje siň na 50 000. Nic wiňc dziwnego, Ũe w tym sezonie pob ity zostağ 

zeszğoroczny rekord iloŜci druŨyn startujŃcych w eliminacjach do DruŨynowych Mistrzostw 

Polski. Udziağ w nich wziňğo: 113  druŨyn mňskich, 21  druŨyn damskich oraz 11  druŨyn 

juniorskich. W finağowym turnieju w Krakowie w dniach 25 -27 czerwca, o zwyciňstwo 

bňdzie walczyĺ 16 najlepszych druŨyn mňskich, 16 damskich  oraz 11  juniorskich, kt·re 

przyjadŃ z cağej Polski. Rozgrywki odbňdŃ siň w klubie Squash4You  ĂP·ğnocò przy ul.  Nad 

StrugŃ 7 w Krakowie, a najwaŨniejsze mecze dnia oraz walki finağowe na szklanym korcie 

przed GaleriŃ KrakowskŃ. Organizacja mistrzostw na takim korcie ma swoje Ŝwiatowe 

tradycje. Szklane korty byğy budowane miňdzy innymi na tle egipskich piramid lub na 

Grand Central Station w Nowym Jorku. Widzowie  mogŃ oglŃdaĺ mecze dosğownie 

z kaŨdej perspektywy.  

Podczas tegorocznych Mistrzostw organizatorzy zapewniajŃ wiele atrakcji promujŃcych 

squasha. KaŨdy, kto bňdzie chciağ wejŜĺ na kort, bňdzie m·gğ wziŃĺ do rňki rakietň  

i odbiĺ kauczukowŃ piğkň,  wygrywajŃc nagrody. W  przerwach wszyscy widzow ie bňdŃ 



      
 

mogli podziwiaĺ pokazy taŒc·w akrobatycznych. Dodatkowo kaŨdy bňdzie m·gğ obejrzeĺ 

wystawň fotografii squashowej   na poziomie 0 w Galerii Krakowskiej.  

W tym roku DruŨynowym Mistrzostw om  Polski w Squashu towarzyszyğa bňdzie akcja 

krwiodawstwa. KaŨdy kto bňdzie chciağ pom·c bňdzie m·gğ oddaĺ krew w specjalnym 

autobusie medycznym, kt·ry w piŃtek 26.06.2015 r. od godziny 10.00 do 15.00 bňdzie 

czekağ obok budynku Dworca Gğ·wnego.  

 

PROGRAM:  

 

25.06.2015 r. -  czwartek  

09.00 ï 19.00  Mecze I rundy, ĺwierĺfinağy mňŨczyzn oraz mecze kobiet  (Squash4You 
P·ğnoc)  

14.00 ï 15.00  Konferencja prasowa oraz losowanie Mistrzostw Krakowa Dziennikarzy 

(Squash4You P·ğnoc) 

20.15 ï 20.30   Pokaz taneczny na szklanym korcie przed GaleriŃ KrakowskŃ 

20.30 ï 20.50  Ceremon ia otwarcia festiwalu na szklanym korcie oraz niespodzianka 
squashowa, konkursy z nagrodami dla publicznoŜci 

20.50 ï 1.00  Najlepsze mecze ĺwierĺfinağowe mňŨczyzn lub kobiet  (szklany kort przed 

GaleriŃ KrakowskŃ) 

 

26.06.2015 r. -  piątek 

9.3 0 ï 19.00   Mecze dalszych rund turnieju (Squash4You P·ğnoc) 

10.00 ï 19.00  Gry i konkursy   zwiŃzane ze squashem, darmowe zajňcia z instruktorami 
Squash4You (szklany kort przed GaleriŃ KrakowskŃ) 

20.15 ï 20.30  Pokaz taneczny oraz konkursy dla publicznoŜci na szklanym korcie przed 
GaleriŃ KrakowskŃ 

20.30 ï 01.00  Najlepsze mecze p·ğfinağowe mňŨczyzn i finağ kobiet,  po finale ceremonia 

zakoŒczenia turnieju kobiet (szklany kort przed GaleriŃ KrakowskŃ) 

Od 24.00  Wiecz·r muzyczny w klubie "Stalowe Magnolie" (ul. św. Jana 15) 

 

27.0 6.2015 r. -  sobota  

9.3 0 ï 19.00   Dalsze mecze mňŨczyzn oraz mecze turnieju junior·w (Squash4You P·ğnoc) 

10.00 ï 14.30   IV Mistrzostwa Krakowa Dziennikarzy (Squash4You P·ğnoc) 

10.00 ï 19.00  Gry i konkursy zwiŃzane ze squashem, darmowe zajňcia z instruktorami 
Squash4You (szklany kort przed GaleriŃ KrakowskŃ) 

20.15 ï 20.30  Pokaz magii oraz konkursy dla publicznoŜci na szklanym korcie przed 
GaleriŃ KrakowskŃ 



      
 
20.30 ï 21.00  Ceremonia zakoŒczenia turnieju junior·w (szklany kort przed GaleriŃ 

KrakowskŃ) 

21.00 ï 00. 30   Finağ mňŨczyzn (szklany kort przed GaleriŃ KrakowskŃ) 

00.30 ï 01.00  Ceremonia zakoŒczenia turnieju mňŨczyzn, finağ konkursu fotograficznego 

oraz wyb·r najlepszego kibica imprezy 

Od 1.00   After party koŒczŃce event w ĂChoice Clubò (ul. FloriaŒska 15) 

 
 

Więcej informacji udziela:   

 

Przyjmowanie zgłoszeń, wejściówki, informacje dodatkowe: 

Katarzyna Zygan, katarzyna@squash4you.pl, tel. 500 497  222  

 

Marketing, Art, arena przy szklanym korcie, informacje dodatkowe:  

Marek Januszkiewicz, marek@squash4you.pl, tel. 500 497 111  

 

Współpraca z mediami, PR: 

Maciej Wiernicki, maciek.wernicki@mmsport.com.pl, tel. 513 066  019  

 

Ryszard Wysokiński -  Dyrektor Centrum Galerii Krakowskiej, ECE Projektmanagement 

Polska, tel.: +48 12 428 99 00, e -mail: ryszard.wysokinski@ece. com  

 


