Szkolne święto piłki ręcznej w Krakowie
2022-09-26
24 września w hali SP nr 91 w Krakowie rozpoczęła się międzyszkolna rywalizacja w piłce ręcznej. Do
rozgrywanego pod egidą Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej 2023 turnieju zgłosiło się 14 drużyn z
siedmiu krakowskich szkół podstawowych. W rywalizacji weźmie udział ponad 160 dziewcząt i chłopców
z klas szóstych. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych i możliwości przybicia „piątki” uroczej
wiewiórce PAX – maskotce 28. Mistrzostw Świata Mężczyzn, których Kraków jest jednym z Miast
Gospodarzy.

Międzyszkolny Turniej Piłki Ręcznej Kraków 2022 to trzy dni sportu, młodzieżowej rywalizacji i
zabawy. 8 października będziemy świadkami meczów eliminacyjnych, natomiast 22
października czekają nas zmagania półfinałowe i finałowe.
Dla najlepszych drużyn szkolnych przewidziano puchary, nagrody sygnowane logotypem
Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn oraz wiele nagród niespodzianek.
Poza turniejem dla szóstoklasistów, organizatorzy przewidzieli wyjątkowe gry i zabawy
animacyjne z nagrodami dla najmłodszych dzieci – np. specjalny tor z elementami gry w piłkę
ręczną. Nie zabraknie też oficjalnej maskotki MŚ 2023, sympatycznej wiewiórki PAX, która
chętnie przybije każdemu „piątkę”. Dodatkowo, zgromadzona publiczność i rodzice dopingujący
swoje dzieci będą mogli zaznajomić się z materiałami promocyjnymi i informacyjnymi
dotyczącymi Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn.

Program:
8 października – mecze eliminacyjne
9.00-11.00 – mecze dziewcząt
11.00-14.00 – mecze chłopców
14.00 – gry i zabawy z piłką ręczną dla młodszych dzieci. Wstęp wolny!
22 października – finał turnieju
9.00-10.00 – gry i zabawy z piłką ręczną dla młodszych dzieci. Wstęp wolny!
10.00-14.00 – półfinały i finały
14.30 – dekoracje najlepszych drużyn, wręczenie nagród.
Organizatorami wydarzenia są Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Małopolski Związek Piłki
Ręcznej. Honorowy patronat nad turniejem objął prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
Jednym z celów wydarzenia jest popularyzacja dyscypliny piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży
szkolnej. Organizowane jest pod egidą zbliżających się Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej
Polska-Szwecja, w których Kraków jest jednym z Miast Gospodarzy. Od 12 stycznia 2023 roku
będziemy kibicować podczas 28. Mistrzostw Świata Mężczyzn – największej imprezy w dziejach
polskiej piłki ręcznej. W TAURON Arenie Kraków odbędzie się 21 z 61 meczów turnieju, które
zostaną rozegrane w naszym kraju. Więcej informacji na stronie internetowej handball23.com.
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