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Szkoła Tenisa & Squash SCORE wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zapraszają
wszystkich zawodników oraz kibiców w najbliższy weekend (1-2 kwietnia) na Urodzinowy
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Turniej Karoli kat. PFS B+. Zawody rozegrane zostaną w hali CS-B przy al. Grunwaldzkiej.
Po raz kolejny na miłośników squasha czeka nie lada gratka. Już w najbliższy weekend w
naszym mieście rozegrany zostanie Urodzinowy Turniej Karoli kat. PFS B+. Zawody podzielone
zostały na trzy kategorie: open, open kobiet i juniorzy. Zmagania sportowców będzie można
obserwować już od piątku na kortach squash mieszczących się w hali CS-B przy al.
Grunwaldzkiej.
- Okazuje się, że nasz turniej cieszy się sporym zainteresowaniem o czym świadczyć może
ilość zgłoszeń - wyjaśnia Karolina Skorek ze Szkoły Tenisa & Squash SCORE. - Już teraz w
naszej bazie znajduje się ponad 50 uczestników, a zapisy cały czas trwają. Na liście
zgłoszeniowej można znaleźć zawodników z Elbląga, Bydgoszczy, Torunia czy Gdańska. Taki
turniej to świetna okazja, żeby skonfrontować swoje umiejętności z zawodnikami z innych miast,
a także podejrzeć jak w squasha grają bardziej doświadczeni i utytułowani zawodnicy.
Jak do tej pory do zawodów open zgłosiło się 25 zawodników, na liście w kategorii open kobiet
znajduje się 14 nazwisk, a do turnieju juniorów zgłosiło się jak do tej pory 16 uczestników.
Zapisy przyjmowane są pod adresem radek@squash.elblag.pl. Zawody rozpoczną się w piątek
1 kwietnia od godz. 17:30 turniejem juniorów. Najmłodszych zobaczymy na kortach także w
sobotę od godz. 11:00. Kobiety rozpoczną zmagania tego samego dnia od godz. 13:30,
natomiast mężczyźni wkroczą na korty o 16:00. Na uczestników czekają ciekawe upominki, a
nagrodą główną jest weekendowy pobyt w Hotelu Anders.
Sponsorami turnieju są: Hotel Anders****, 3rakiety.pl, RehAcitivity, Lightbox.pl, Studio Urody i
Fryzur Paris, Atelier Fryzjerskie MARTA BABIJ, Luka Finance, Erakiety.com, Restauracja przy
Bramie, Agroturystyka nad Wdą oraz Euron.
Tekst MOSiR
Fot. Szkoła Tenisa & Squash SCORE
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