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Już za kilkanaście dni w Elblągu rozegrany zostanie siatkarski turniej Falkon Cup 2017 o
Puchar Prezydenta Elbląga. W imprezie, która rozpocznie się 7 września, wystartuje także
Łuczniczka Bydgoszcz.
Zespół Łuczniczki Bydgoszcz po raz pierwszy zagości na elbląskim turnieju. Drużyna z
województwa kujawsko-pomorskiego w poprzednim sezonie rzutem na taśmę utrzymała się w
PlusLidze. Bydgoszczanie w decydującym starciu okazali się lepsi od AZS-u Częstochowa i po
ostatnim meczu sezonu 2016/2017 mogli cieszyć się z pozostania w najwyższej klasie
rozgrywkowej w naszym kraju. W przerwie między rozgrywkami doszło do zmian kadrowych w
drużynie z województwa kujawsko-pomorskiego. Po ośmiu latach trener Marian Kardas
zakończył swoją pracę w Bydgoszczy, a nowym szkoleniowcem Łuczniczki został Jakub
Bednaruk. Z zespołem pożegnało się także kilku zawodników, a w ich miejsce klub z
Bydgoszczy pozyskał siatkarzy, którzy w nadchodzącym sezonie mają poprawić grę zespołu i
sprawić, że drużyna na finiszu rozgrywek PlusLigi zajmie lepsze miejsce niż w poprzednim
sezonie.
Od 15 sierpnia zespół Łuczniczki w komplecie przygotowuje się do nowego sezonu. Jako
ostatni do drużyny z Bydgoszczy dołączył rozgrywający Edgardo Goas, który uczestniczył w
mistrzostwach panamerykańskich. Obecnie team trenuje na własnych obiektach, a za sobą ma
kilka wyjść integracyjnych. Bydgoscy siatkarze wspólnie odwiedzili m.in. Escape Room, pływali
na deskach i korzystali z atrakcji Wakeparku. Podopieczni trenera Bednaruka w ramach
przygotowań do sezonu mają w planach także udział w kilku turniejach towarzyskich. Jednym z
nich będzie Falkon Cup 2017 o Puchar Prezydenta Elbląga, który rozegrany zostanie 7-8
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września.
Aktualnie trwa sprzedaż biletów na turniej Falkon Cup 2017. Wejściówki można nabywać przez
Internet za pośrednictwem strony Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR w zakładce rezerwacje i
taka sprzedaż potrwa do 5 września. Od poniedziałku, 28 sierpnia, aż do dnia imprezy, bilety
będzie można zakupić także w kasie Hali Sportowo-Widowiskowej w godz. 10:00-18:00.
Organizatorzy przygotowali dla kibiców cztery rodzaje wejściówek. Za bilet jednodniowy (dwa
mecze) zapłacimy 20 zł (bilet normalny) i 10 zł (bilet ulgowy). Karnet na cały turniej (4 mecze) to
koszt 30 zł (normalny) i 20 (ulgowy). Do sprzedaży trafią także karnety VIP (cena 50 zł), dzięki
którym każdy kibic będzie miał możliwość oglądania wszystkich spotkań z płyty boiska. MOSiR
przygotował także ofertę dla zorganizowanych grup szkolnych (minimum 10 osób plus opiekun
grupy). Za grupowy bilet wstępu na wszystkie mecze każda z osób zapłaci 5 zł. Na bilety dla
grup zorganizowanych obowiązuje rezerwacja mailowa - marketing@mosir.elblag.eu, która
potrwa do 6 września.
Program imprezy:
7 września (czwartek)
ZAKSA Kędzierzyn Koźle - Indykpol AZS Olsztyn (godz. 17:00)
Uroczyste otwarcie turnieju Falkon Cup 2017 (godz. 18:50)
LOTOS Trefl Gdańsk – Łuczniczka Bydgoszcz (godz. 20:00)
8 września (piątek)
Mecz o 3 miejsce (godz. 17:00)
Mecz finałowy (godz. 19:00)
Uroczyste zakończenie turnieju Falkon Cup 2017 (godz. 20:30)
Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, zaś partnerem
wydarzenia LOTOS Trefl Gdańsk. Patronat honorowy nad imprezą objął Witold Wróblewski
prezydent Elbląga.
Tekst: MOSiR
Fot. Mateusz Bosiacki/Łuczniczka Bydgoszcz
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