
Bilety na Baltic Handball Cup już w sprzedaży!
Rozpoczęła się sprzedaż biletów na turniej Baltic Handball Cup kobiet, który zostanie 
rozegrany w hali AWFiS Gdańsk w dniach 22-24 marca br. Zawody będą ostatnim 
poważnym sprawdzianem Biało-czerwonych przed czerwcowymi meczami play-off  MŚ 
2019 z Serbią. Wejściówki do nabycia na eventim.pl

Trener Leszek Krowicki zapowiada, że reprezentacja Polski wystąpi w najsilniejszym 
składzie. – To jest termin EHF i nadarzy się doskonała okazja, aby przypomnieć sobie taktykę
i ewentualnie sprawdzić jeszcze niektóre zawodniczki. Tak naprawdę do meczów z Serbią (2 i
6 czerwca br.) mamy niewiele czasu na przygotowania. Po turnieju w Gdańsku spotkamy się 
dopiero na zgrupowaniu pod koniec maja - powiedział selekcjoner.

Polki w Gdańsku kolejno zmierzą się z Islandią, Słowacją i Argentyną. Mecze naszego 
zespołu narodowego będzie transmitowała TVP Sport. Jednocześnie w tym samym obiekcie 
zostanie rozegrany turniej, w którym zagrają rezerwy Polski, Hiszpanii, Rumunii oraz 
pierwsza reprezentacja Finlandii.  

Terminarz Baltic Handball Cup

22.03. /. 12:00  Rumunia B – Hiszpania B

              14:15 Finlandia – Polska B

              17:15 Polska - Islandia

             19:30 Argentyna - -Slowacja

23.03 /  13:00  Finlandia – Rumunia B

              15:15  Polska B – Hiszpania B'

                18:15 Polska -Słowacja

                20:30 Islandia -Argentyna

24.03. /  11:00 Hiszpania 'B - Finlandia

                13:15 Polska B – Rumunia B

                16:15 Argentyna - Polska

                18:30  Słowacja- Islandia

BILETY DO KUPIENIA NA:

https://zprp.pl/bilety/baltic-handball-cup



Cennik:

- 20 PLN normalny
- 15 PLN ulgowy

na każdy dzień turnieju we wszystkich kanałach online, aplikacji mobilnej i naszych punktach
sprzedaży (Empik, MediaMarkt)

 - 30 PLN normalny w kasie hali 
- 25 PLN ulgowy w kasie hali

 

pakiety rodzinne 

 - 2+1    45 PLN (dwoje dorosłych + jedno dziecko)

- 2+2    50 PLN (dwoje dorosłych + dwójka dzieci)

- 2+3    55 PLN (dwoje dorosłych + trójka dzieci)

Pakiety dostępne we wszystkich kanałach online, aplikacji mobilnej i naszych punktach 
sprzedaży (Empik, MediaMarkt) W kasie niedostępne.


