Ruszyła sprzedaż biletów na ME w siatkówce
2021-07-21
Rozpoczęła się sprzedaż biletów na wrześniowe CEV Mistrzostwa Europy Mężczyzn 2021. W
Krakowie będziemy mogli cieszyć się piętnastoma spotkaniami w grupie A, w której zagra
siatkarska reprezentacja Polski.

Siatkarskie mistrzostwa to bez wątpienia jeden z największych turniejów sportowych,
jaki w tym roku odbędzie się w naszym kraju. Choć imprezę organizują cztery
państwa: Czechy, Estonia, Finlandia i Polska, to właśnie u nas zostanie rozegranych
najwięcej spotkań, w tym wielki finał. Łącznie w polskich halach odbędzie się 25
meczów.
W grupie A, której mecze zostaną rozegrane w TAURON Arenie Kraków od 2
do 8 września, rywalami Polaków będą kolejno: Portugalia, Serbia, Grecja,
Belgia i Ukraina. W Gdańsku odbędą się spotkania 1/8 i 1/4 mistrzostw, natomiast
w Katowicach – półfinały, mecze o brązowe medale i wielki finał. Wszystkie spotkani
zaplanowane są od 1 do 19 września.
Sprzedaż biletów na mecze w Krakowie i Gdańsku rozpoczęła się 21 lipca o godz.
12:00. Wejściówki można zakupić za pośrednictwem strony ebilet.pl. Bilety są ważne
na jeden dzień meczowy.
Wszystkie wydarzenia zostaną zorganizowane zgodnie z aktualnym na dzień imprezy
rozporządzeniem o organizacji imprez sportowych w trakcie epidemii wirusa
SARS-CoV-2 w Polsce. W sprzedaży dostępna będzie pula biletów dla osób
niezaszczepionych oraz pula dostępna wyłącznie dla osób, które w dniu imprezy będą
mogły przedstawić aktualny certyfikat potwierdzający szczepienie przeciwko Covid-19
w postaci kodu QR.

Harmonogram meczów grupy A oraz fazy pucharowej:
Faza grupowa (Kraków):
czwartek, 2 września:
godz. 14.30: Grecja – Ukraina
godz. 17.30: Belgia – Serbia
godz. 20.30: Polska – Portugalia
piątek, 3 września:
godz. 17.30: Belgia – Portugalia
godz. 20.30: Ukraina – Serbia
sobota, 4 września:
godz. 17:30: Belgia – Grecja
godz. 20.30: Serbia – Polska
niedziela, 5 września:
godz. 17:30: Portugalia – Ukraina
godz. 20.30: Grecja – Polska
poniedziałek, 6 września:

godz. 17.30: Portugalia – Serbia
godz. 20.30: Polska – Belgia
wtorek, 7 września:
godz. 17.30: Serbia – Grecja
godz. 20.30: Ukraina – Belgia
środa, 8 września:
godz. 17:30: Grecja – Portugalia
godz. 20.30: Polska – Ukraina
Faza pucharowa (Gdańsk):
sobota, 11 września, oraz niedziela, 12 września:
mecze 1/8 finału
wtorek, 14 września:
ćwierćfinały
Faza finałowa (Katowice):
sobota, 18 września:
półfinały
niedziela, 19 września:
mecz o trzecie miejsce oraz finał ME.
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