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Na zwołanej nieco ponad tydzień przed meczem konferencji prasowej na pytania
dziennikarzy odpowiadali Leszek Piotrowski, prezes Polskiego Związku Bokserskiego oraz
Maciej Demel, wiceprezes PZB ds. organizacyjnych. Leszek Piotrowski przyniósł na
konferencję pamiątkowy zegar właśnie z meczu Polska – Węgry, który odbył się w Świeciu w
2002 roku jeszcze w sali sportowej SP nr 8. Hala Widowiskowo-Sportowa w swej
dziesięcioletniej historii jeszcze nie gościła męskiej reprezentacji bokserów, choć odbywały

się w niej już dwukrotnie mecze kobiecej kadry narodowej. Kibicom w Świeciu przyszło więc
długo poczekać na wydarzenie tak wysokiej rangi w tej dyscyplinie sportu.
Mecz z Węgrami jest piątym w tym roku występem kadry narodowej w ramach światowych
konfrontacji boksu olimpijskiego. Do tej pory nasza drużyna odniosła cztery zwycięstwa,
pokonując: Białoruś, Niemcy, Armenię i Irlandię.
- Organizowanie takich spotkań, ma nam pomóc docelowo w wyłonieniu kadry na Igrzyska
Olimpijskie w Tokio w 2020 roku – mówił Leszek Piotrowski, prezes Polskiego Związku
Bokserskiego. Chcemy wreszcie powalczyć o medal na Igrzyskach. Jako ostatni dokonał tego
Wojciech Bartnik w 1992 roku w Barcelonie, gdzie wywalczył brąz. Minęło więc już 25 lat.
Pora wrócić do tamtych sukcesów – zapowiadał prezes.
Nie bez znaczenia dla lokalizacji meczu z Węgrami jest oczywiście postać samego prezesa
Leszka Piotrowskiego, który jak wiadomo zasiada również w Radzie Miejskiej w Świeciu.
- Po tym, gdy zostałem wybrany na to stanowisko liczyłem, że uda nam się zorganizować
jakiś mecz w Świeciu, ale przyznam, że nie myślałem, że dojdzie do tego tak szybko. Duże
znaczenie miało na pewno przychylne podejście miasta, radnych i spółki, zarządzającej halą
– dodał prezes.
Podczas konferencji nie poznaliśmy jeszcze składu reprezentacji Polski. Wszystko przez
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, które rozpoczęły się w międzyczasie w Koninie. Ostateczny
kształt kadry na potyczkę z Węgrami ma być podany tuż po zakończeniu tych zawodów, a
więc na tydzień przed meczem.
- Możemy jednak zdradzić, że w meczu na pewno weźmie udział zawodnik Wdy Świecie,
Jakub Słomiński – zapewnił Maciej Demel, wiceprezes PZB.
Słomińskiego komplementował też Leszek Piotrowski, który stwierdził, że bokser ze Świecia
w swojej kategorii wagowej odstawił resztę konkurencji daleko w tyle, czyniąc w ostatnich
latach ogromne postępy.
Podczas konferencji zapowiedziano również, że dzień przed meczem w Hali WidowiskowoSportowej w Świeciu odbędzie się oficjalne ważenie, z którego krótkie relacje przeprowadzi
również TVP Sport. Przypominamy, że cały mecz z Węgrami będzie na żywo transmitowany
przez tę stację.
Mecz odbędzie się 27 października o godz. 18.15. Bilety na to wielkie sportowe
święto można nabywać w sekretariacie hali, kręgielni i Parku Wodnym w Świeciu
oraz poprzez portal kupbilecik.pl
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Wejściówki sprzedawane są w cenie 20 zł

(trybuny górne), 25 zł (trybuny dolne) oraz 10 zł bilety ulgowe dla młodzieży i
posiadaczy Świeckiej Karty Seniora (niezależnie od zajmowanych miejsc).
Artykuł ukazał się na portalu Extra Świecie.
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