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10 i 11 października w Hali Centrum Sportowo-Biznesowego w Elblągu zagrają czołowe
drużyny PlusLigi – LOTOS Trefl Gdańsk, PGE Skra Bełchatów, Cerrad Czarni Radom i Indykpol
AZS Olsztyn. Już od najbliższego czwartku bilety na to siatkarskie święto będą dostępne
również w kasach CSB.
Niespełna dwa tygodnie pozostały do wspaniałego sportowego wydarzenia w Elblągu. W hali
CSB rozegrany zostanie dwudniowy Turniej Czterech Trenerów o Puchar Prezydenta Elbląga.
Publiczności zaprezentują się wicemistrzowie Polski – LOTOS Trefl Gdańsk, brązowi medaliści
PlusLigi i półfinaliści Ligi Mistrzów – PGE Skra Bełchatów, a także silne ekipy Cerradu Czarnych
Radom i Indykpolu AZS-u Olsztyn. Elementem łączącym wszystkie cztery zespoły są postaci
utytułowanych i charyzmatycznych szkoleniowców – Andrei Anastasiego, Miguela Falaski,
Raula Lozano i Andrei Gardiniego. Nie należy zapominać o tym, iż elbląska publiczność będzie
miała okazję oklaskiwać m.in. Mistrzów Świata Andrzeja Wronę, Mariusza Wlazłego oraz
Michała Winiarskiego, zwycięzce Pucharu Świata z reprezentacją USA Marphyego Troy'a czy
srebrnych medalistów Mistrzostw Świata z Japonii 2006 roku Wojciecha Grzyba, Daniela
Plińskiego.
W sobotę, 10 października, o godz. 17.00 na boisko wybiegną drużyny z Gdańska i Radomia,
zaś wcześniej, o godz. 14.30 zmierzą się ze sobą bełchatowianie i zespół z Olsztyna. W
niedzielę o godz. 12.00 przegrani z tych spotkań zagrają o 3. miejsce w zawodach, zaś o godz.
14.30 zwycięzcy półfinałów zagrają o złoty medal. Który ze szkoleniowców okaże się najlepszy
w Turnieju Czterech Trenerów? Przekonamy się już podczas tego dwudniowego święta
siatkówki w Elblągu!
Bilety, które od początku września można kupować przez internet, cieszą się ogromnym
zainteresowaniem sympatyków siatkówki. Do tej pory swoich właścicieli znalazła mniej więcej
połowa wejściówek, co oznacza, że do nabycia pozostaje jeszcze ok. 1400 dwudniowych
karnetów. Od 1 października można je będzie kupować również w kasach hali Centrum
Sportowo-Biznesowego. Będą one otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-18.00.
Sprzedaż jest wciąż równolegle prowadzona przez system internetowy na stronie CSB. (3 oraz
4 października kasa nieczynna)
Organizatorzy przygotowali dla kibiców trzy rodzaje wejściówek. Za bilet jednodniowy (dwa
mecze) zapłacimy 30 zł (bilet normalny) i 20 zł (bilet ulgowy). Natomiast karnet na cały turniej (4
mecze) to koszt 40 zł (normalny) i 25 (ulgowy). W sprzedaży są także bilety dla
zorganizowanych grup szkolnych (minimum 10 osób plus opiekun grupy). Za jednodniowy bilet
grupowy każda z osób zapłaci 15 złotych. Zakupiony bilet z kodem kreskowym, po
zaksięgowaniu wpłaty, wysyłany będzie na podany podczas rejestracji adres mailowy do
kupującego.
Organizatorami turnieju są Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Elblągu, zaś partnerem wydarzenia jest LOTOS Trefl Gdańsk.
Patronat honorowy nad imprezą objął Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga.
Tekst i fot. Organizatorzy
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