1000 NIEBILETOWANYCH MIEJSC NA TRYBUNACH!
Już w najbliższą środę (19 lipca) w Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel” rozpocznie
się Turniej FVIB Beach Volleyball World Tour Warmia Mazury Olsztyn 2017! Będzie on
okazją do śledzenia rywalizacji najlepszych par, które do Olsztyna przyjadą na ostatni
sprawdzian przed zbliżającymi się mistrzostwami świata.
Na stadionie głównym zasiądzie blisko 3100 osób, jednak warto mieć na uwadze, że 1000 miejsc na
trybunie „Jeziornej” będzie niebiletowanych (darmowych)! Na wszystkich arenach zmagania
plażowiczów będzie można za darmo obserwować przez pierwsze dwa dni turnieju, natomiast od
piątku do niedzieli obowiązują wejściówki w cenie od 10 do 30 złotych.
Piątek będzie najważniejszym dniem z punktu widzenia rywalizacji polskich par, bowiem rozpoczną
się mecze o stawkę. Poza ostatnimi spotkaniami w grupach, odbędą się też pierwsze mecze fazy
pucharowej. Wówczas doping polskim parom przyda się najbardziej, bo emocji z pewnością nie
zabraknie!
Przypominamy, że do 20 lipca w godz. 18.00-20.00 na Targu Rybnym w Olsztynie odbywają
się animacje sportowe, w trakcie których można wygrać bilety na turniej „Warmia Mazury
World Tour Olsztyn 2017”. Są to wejściówki na miejsca biletowane, z gwarancją miejsca
przez cały dzień turnieju. Do wzięcia jest takich 300 wejściówek!
Program:
środa, 19 lipca
13.00-18.50 – gry eliminacyjne – turniej kwalifikacyjny mężczyzn i kobiet
czwartek, 20 lipca
9.00-18.10 – faza grupowa – mężczyźni i kobiety
piątek, 21 lipca
9.00-11.30 – faza grupowa – mężczyźni
12.20-18.00 – gry systemem pojedynczej eliminacji – kobiety i mężczyźni
19.00 – kids camp
sobota, 22 lipca
8.30, 9.30 – ostatnia runda turnieju mężczyzn
10.30, 11.30 – ćwierćfinały kobiet
12.30, 13.30 – ćwierćfinały mężczyzn
14.45, 15.40 – półfinały kobiet
17.00, 18.00 – półfinały mężczyzn
19.00 – kids camp
niedziela, 23 lipca
10.15 – kids camp, mecz VIP-ów
12.30 – mecz o III miejsce kobiet
13.30 – mecz finałowy kobiet
14.45 – mecz o III miejsce mężczyzn
16.00 – mecz finałowy mężczyzn; po jego zakończeniu ceremonia zakończenia dla kobiet i mężczyzn
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