
 

 

         
 

Kraków, 11.09.2015 r.  

Informacja prasowa 

 

Bremer European Club Championships  w Galerii Krakowskiej 

Klubowe  Mistrzostwa Europy w Squashu  

Jeszcze niedawno kojarzył się głównie z dyscypliną dla bogatych, a kortów było 

jak na lekarstwo. Squash, bo o nim mowa, w ostatnich latach przeżywa jednak 

prawdziwy rozkwit, a uprawiających go regularnie szacuje się już na 

kilkadziesiąt tysięcy. Dostrzegła to Europejska Federacja Squasha, która 

zdecydowała o organizacji Klubowych Mistrzostw Europy w Polsce. Finałowe 

mecze Bremer European Club Championships rozegrane zostaną w dniach 16-19 

września 2015 r. na poziomie -1 Galerii Krakowskiej. 

Gra w squasha zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Jeszcze w latach ‘90 

dyscyplina ta uprawiana była jedynie przez jednostki. Obecnie liczbę regularnie grających 

szacuje się na 50 000 osób. Od 2011 roku liczba klubów squashowych zwiększyła się 

ponad dwukrotnie, a liczba kortów wzrosła aż dziesięciokrotnie, do ponad 500. 

Bardzo dynamicznie rośnie także liczba graczy regularnie startujących w turniejach, 

w chwili obecnej to prawie 4000 zawodników zarejestrowanych w kategorii open, podczas 

gdy w 2011 roku było to niecałe 1700 osób. 

Faktem jest, że w Polsce squash staje się coraz popularniejszy, co nie uszło uwadze 

europejskiej centrali. Był to jeden z głównych powodów, dla których zdecydowano się 

powierzyć nam organizację tego wydarzenia – powiedział Tomasz Banasiak, prezes 

Polskiej Federacji Squasha. 

Swojego zadowolenia nie kryje Maciej Maciantowicz, dyrektor organizacyjny Bremer 

European Club Championships. Jako firma Squash4You co roku organizujemy Squash & 

Art Festival, imprezę będącą finałem drużynowych Mistrzostw Polski w squashu. 

Doświadczenie wyniesione z czterech poprzednich edycji SAF z pewnością procentuje. 

Zapowiada się naprawdę świetna impreza – kończy Maciej Maciantowicz. 

Klubowe  Mistrzostwa Europy w Squashu odbędą się w dniach 16-19 września 2015 r. 

Rozgrywki będzie można śledzić w klubie Squash4You oraz na szklanym korcie w Galerii 

Krakowskiej. Mecze w Galerii będą rozgrywane na poziomie -1, co pozwoli oglądać 

rozgrywki z czterech stron kortu, także z wysokości kilku poziomów. 

 



 

 

         
 

W zawodach udział weźmie 15 drużyn męskich oraz 9 damskich. Uczestnicy zostali 

wyłonieni na podstawie krajowych rozgrywek, w zawodach wezmą udział mistrzowie 

swoich krajów oraz obrońcy tytułu z poprzedniej edycji. 

Swój udział w imprezie zapowiedzieli zawodnicy światowej czołówki, m.in.:  

Wśród mężczyzn: 

• nr 6 światowego squasha Simon Rosner,  

• nr 11 Mathieu Castagnet,  

• nr 43 Raphael Kandra, 

• David Palmer (II-krotny Mistrz Świata, były nr 1 na światowego rankingu), 

• Thierry Lincou (były Mistrz Świata, były nr 1 na światowego rankingu). 

 

Wśród kobiet: 

• nr 3 Camille Serme, 

• nr 11 Sarah-Jane Perry,  

• nr 13 Emma Beddoes, 

• Lucie Fialova (brązowa medalistka Mistrzostw Europy). 

 

Na turnieju pojawi się także ścisła czołówka z Polski, m.in.: 

• Mateusz Kotra – aktualny Mistrz Polski, 

• Wojciech Nowisz – wielokrotny Mistrz Polski, 

• Dominika Witkowska – ośmiokrotna Mistrzyni Polski. 

 

Polskę reprezentować będą cztery drużyny: 

Zespoły kobiece: 

• Malaka Squash Ladies Team  

• Lifestyles.expert Squash4You  



 

 

         
 

 

Zespoły męskie: 

• Simple Kahuna Team  

• Lifestyles.expert Squash4You  

 

PROGRAM:  

 

16.09.2015 - ŚRODA 

9.30-19.00 Mecze pierwszych rund turnieju - damskie oraz męskie (Squash4You 

Północ) 

17.09.2015 - CZWARTEK 

9.00-18.00 Mecze dalszych rund turnieju, w tym w sesji popołudniowej ćwierćfinały 

męskie (Squash4You Północ) 

12.00-13.45 Atrakcje dla publiczności - zajęcia oraz konkursy prowadzone przez 

ambasadorów Under Armour: Dominikę Witkowską - VII-krotną Mistrzynię 

Polski w squashu oraz Justynę Żurowską - najlepszą zawodniczkę Polskiej 

Ligi Koszykówki (szklany kort w Galerii Krakowskiej) 

14.45-15.00 Niespodzianka squashowa dla publiczności (szklany kort w Galerii 

Krakowskiej) 

15.00-18.00 Ćwierćfinał męski, wybrany mecz (szklany kort w Galerii Krakowskiej) 

18.00-22.00 Ćwierćfinał męski, wybrany mecz (szklany kort w Galerii Krakowskiej) 

18.09.2015 - PIĄTEK 

9.30-11.30 Półfinał damski, para nr 1 (szklany kort w Galerii Krakowskiej) 

10.00-17.00 Mecze dalszych rund turnieju - damskie oraz męskie (Squash4You Północ) 

11.30-15.00 Półfinał mężczyzn, para nr 1 (szklany kort w Galerii Krakowskiej) 

15.00-17.00 Półfinał damski, para nr 2 (szklany kort w Galerii Krakowskiej) 

17.00-21.30 Półfinał mężczyzn, para nr 2 (szklany kort w Galerii Krakowskiej) 

19.09.2015 - SOBOTA 

10.00-12.00 Mecz o trzecie miejsce kobiet (szklany kort w Galerii Krakowskiej) 

10.00-14.00 Mecz o trzecie miejsce mężczyzn oraz dalsze mecze turnieju - damskie oraz 

męskie (Squash4You Północ) 



 

 

         
 

12.00-14.00 Finał damski (szklany kort w Galerii Krakowskiej) 

14.00-14.30 Pokaz taneczny oraz show ambasadora marki Under Armour Karola 

Serwina - wielokrotnego Mistrza Polski w trialu rowerowym (szklany kort 

w Galerii Krakowskiej) 

14.30-19.00 Finał męski (szklany kort w Galerii Krakowskiej) 

19.00-19.30 Ceremonia zakończenia Mistrzostw Europy w squashu (szklany kort 

w Galerii Krakowskiej) 

19.30- 22.00 Darmowe lekcje squasha z instruktorami oraz konkursy dla publiczności 

(szklany kort w Galerii Krakowskiej) 

od 21.00 Oficjalna kolacja dla wszystkich zawodników w restauracji La Grande 

Mamma (Rynek Główny 26) 

od 23.30 After party kończące turniej w klubie Shine (ul. Starowiślna 16) 

 

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: 

Maciek Wernicki, maciek.wernicki@mmsport.com.pl, tel. 513 066 019 

 

 

 




