Poznań, 16 lutego 2017 r.
Informacja prasowa

Polska i Niemcy zagrają w Poznaniu o mistrzostwa
Reprezentacja Polski zmierzy się w Poznaniu z Niemcami w meczu Eliminacji Mistrzostw
Europy w Piłce Wodnej.
Już w najbliższą sobotę 24 lutego o godzinie 18:00 na basenie Term Maltańskich w Poznaniu polscy
waterpoliści staną do walki z reprezentacją Niemiec w pierwszym spotkaniu dwumeczu Eliminacji Mistrzostw
Europy. Będzie to pierwsze spotkanie reprezentacji seniorów rozgrywane w stolicy Wielkopolski.
W walce o kwalifikację nie zabraknie poznańskich akcentów. Szansę zaprezentowania się poznańskiej
publiczności w barwach reprezentacji będzie miało dwóch zawodników KS Waterpolo Poznań – Bartłomiej
Kowalewski oraz Oskar Szymonik. W szerokiej kadrze znalazł się jeszcze trzeci poznaniak – Paweł Rękawek.
Asystentem trenera reprezentacji Polski seniorów Roberta Serwina jest natomiast prezes i zawodnik
czterokrotnych wicemistrzów Polski z Poznania – Tomasz Różycki.
Reprezentacja Polski swój udział w kwalifikacjach rozpoczęła od drugiej rundy i zeszłorocznego turnieju w
Gorzowie Wielkopolskim. Ostatecznie Polacy zajęli w swojej grupie trzecie miejsce, przegrywając z Białorusią
i Izraelem oraz remisując z drużyną Szwajcarii. Format kwalifikacji do tegorocznych mistrzostw zakłada, że 8
drużyn, które brały udział w drugiej rundzie kwalifikacji, w fazie play-off zmierzy się z drużynami, które dwa
lata temu w Belgradzie zajęły miejsca 9–16. Przeciwnicy naszej reprezentacji – Niemcy – byli jedenastą
drużyną poprzednich mistrzostw Europy i tym samym przystępują do dwumeczu w roli faworytów. Polacy
nie składają jednak broni, a do meczu przygotowywali się między innymi podczas tygodniowego
zgrupowania, które odbyło się w zeszłym tygodniu w Poznaniu.
Na czwartek 22 lutego na Termach Maltańskich zaplanowane zostały trening otwarty dla mediów oraz
konferencja prasowa z trenerami reprezentacji Polski, przedstawicielami władz miasta oraz organizatorami
spotkania.
Mecz rewanżowy rozegrany zostanie już tydzień później – 3 marca w Düsseldorfie.
Organizatorami spotkania są Polski Związek Pływacki oraz KS Waterpolo Poznań. Organizację wydarzenia
finansowo wspiera również Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania.
Harmonogram wydarzeń meczowych:
Trening otwarty reprezentacji Polski – 22.02.2018 godz. 11:15-12:45
Konferencja Prasowa – 22.02.2018 godz. 13:00
Mecz Polska - Niemcy – 24.02.2018 godz. 18:00
Kontakt dla mediów:
Adam Trawiński, tel. 508 373 386, e-mail: adam.trawinski@waterpolo-poznan.pl
Tomasz Różycki, tel. 660 769 658, e-mail: tomasz.rozycki@waterpolo-poznan.pl
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