Kraków, 18.06.2013
Informacja prasowa

Mistrzostwa Polski w SQUASH-u na szklanym korcie
przed Galerią Krakowską
II edycja Squash&Art Festival
Po zeszłorocznym sukcesie SEBO Squash&Art Festival-u, Finał Drużynowych
Mistrzostw Polski w Squash-u odbędzie się na szklanym korcie w centrum
Krakowa, tak samo jak w zeszłym roku, przed głównym wejściem do Galerii
Krakowskiej. Finałowe mecze zostaną rozegrane w dniach 20-22 czerwca br.
przez

najlepsze

polskie

drużyny,

które

zaprosiły

do

swoich

składów

zawodników ze światowej Ligii. Organizatorem Mistrzostw jest krakowski klub
Squash4You pod patronatem Polskiej Federacji Squasha.

Do Krakowa przyjadą m.in. Ramy Ashour - nr 1 wśród mężczyzn na świecie, Raneem El
Weleily - nr 3 światowego squasha, Cameron Pilley - rekordzista Guinnessa w szybkości
uderzenia piłką, Lucie Fialova i Laurens Jan Anjema - brązowi medaliści Mistrzostw
Europy. Polskie składy (najlepsi zawodnicy z całej Polski) zostaną wzmocnione o w/w
zawodników światowej czołówki.
W finałowym turnieju w Krakowie o zwycięstwo walczyć będzie 16 najlepszych drużyn
męskich, 12 damskich oraz 7 juniorskich, które przyjadą z całej Polski. Rozgrywki będą
się odbywały klubach Squash4You: klub "Północ" przy ulicy Nad Strugą 7 oraz klub
"Centrum" przy ul. Księcia Józefa 54 a w Krakowie, a najważniejsze mecze dnia oraz
walki finałowe odbędą się na szklanym korcie przed Galerią Krakowską. Organizacja
mistrzostw na takim korcie ma swoje światowe tradycje. Szklane korty były budowane
między innymi na tle egipskich piramid lub na Grand Central Station w Nowym Jorku.
Widzowie mogą oglądać mecze dosłownie z każdej strony.
W Polsce jest ponad 300 kortów, a dynamika ich wzrostu jest bardzo duża (średnio
zwiększa się ilość klubów o 25%). Liczbę osób regularnie grających szacuje się na 50000.
Polska Reprezentacja w Squash-u odnosi sukcesy międzynarodowe, drużyna kobieca jest
drugą drużyną w klasyfikacji Europejskich Krajów Rozwijających się w Squashu (2006 r.),
w 2007 roku zdobyła brązowy, a w 2010 złoty medal tych rozgrywek, co dało jej awans

do najlepszej 16-stki drużyn europejskich. Drużyna męska w tym roku była 2. na
Mistrzostwach Europy III Dywizji i awansowała w ten sposób do

pierwszej 20-stki

świata.
Podczas tegorocznych Mistrzostw w organizatorzy zapewniają wiele atrakcji promujących
ten sport. Każdy, kto będzie chciał wejść na kort, będzie mógł wziąć do ręki rakietę
i odbić

kauczukową

piłkę

wygrywając

nagrody. Dla dzieci przygotowano konkursy

rysunkowe. Natomiast w przerwach wszyscy widzowie będą mogli podziwiać pokazy
tańców akrobatycznych.

Więcej informacji o rozgrywkach na:
http://pfs.com.pl/turnieje/polska-liga-squasha-2012-13.ht ml
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