
Squash od zmierzchu do świtu  
czyli Gwiazdy światowego squasha na szklanym korcie w centrum Krakowa, 
SQUASH&ART 2013 , Kraków, 20-22.06.2013 (Finał Polskiej Ligii Squasha) 
 
SQUASH&ART 2013 W LICZBACH 

Po raz 1-y w historii grano całą noc od zmierzchu w sobotę do świtu w niedzielę. 

To już 2-i rok z rzędu szklany kort squashowy stanął na placu Nowaka Jezioraoskiego przed Galerią 

Krakowską. Impreza trwała 3 dni - zaczęła się w czwartek i kooczyła w sobotnią noc. Rozgrywki 

odbyły się w 4 kategoriach - Juniorzy , Kobiety,  Mężczyźni i dodatkowa (bez medali) - Mistrzostwa 

Krakowa Dziennikarzy. Aż 5 godzin trwała finałowa batalia męskich teamów Squash4You z Krakowa i 

Kahuny z Warszawy !  
 

W finale Polskiej Ligii Squasha wystartowało 6 drużyn juniorskich (spośród  7 zgłoszonych) oraz 8 
drużyn damskich. Gwiazda imprezy Holender LJ (Laurens Jan) Anjema był w szczycie kariery (listopad 

2012) na 9 miejscu światowego męskiego rankingu PSA (odpowiednik tenisowego ATP). 10 ton waży 

szklany kort do squash. 
 

Na 11 miejscu światowego męskiego rankingu PSA  był najwyżej notowany drugi najlepszy zawodnik 

imprezy - Australijczyk Cameron Pilley. 12 kortów do squasha marki McWIL służyło do rozegrania 

finału ( 7 w klubie Squash4You Północ i 5 w klubie Centrum) a dodatkowo 1 szklany kort Squash 

Promotion Group ustawiony na placu. Bohaterka finałowego meczu kobiet Karina Tyma ma tylko 13 

lat, a pokonała pełnoletnią czołową zawodniczkę Polski! 14 metrowy TIR jest potrzebny aby 

przewieźd kompletny kort szklany. Limuzyna którą na finał przyjechała warszawska drużyna "Kahuna" 

miała 15 metrów długości. 

 
16 drużyn męskich zagrało w finale Polskiej Ligii Squasha. Aktualny Mistrz Polski Marcin Karwowski 

ma 22 lata. 24 lata ma gwiazda tegorocznej imprezy - Egipcjanka Raneem El Welily z Kairu... która 

urodziła się 1 stycznia 1989:-). Czech Jan Koukal (wielokrotny Mistrz Czech i gracz pierwszej 50tki 

światowego rankingu) obchodził w trakcie Squash&Art swoje 30 urodziny. Piłeczka do squasha ma 

40 mm średnicy i waży 24g. 

 

W finale Polskiej Ligii Squasha rozegrano 53 mecze drużynowe, a w nich 209 indywidualnych. 

59 lat miał pan , który wygrał konkurs na najstarszego kibica obecnego na trybunie przy korcie 

szklanym. W trakcie rozgrywek zużyto 60 piłek do squasha. Kort do squasha ma 62 metry 

kwadratowe. 73 tafle szkła są montowane razem aby zrobid pokazowy kort szklany. 

 
92 drużyny grało w eliminacjach do finału. Ponad 100 minut trwał najdłuższy indywidualny 

pojedynek turnieju - w finale męskim dwie gwiazdy imprezy Holender LJ Anjema i Australiczyk 
Cameron Pilley aż tyle potrzebowali aby rozstrzygnąd kto jest lepszy. Wygrał Holender a jego wygrana 
była jednym z 3 'złotych punktów' krakowskiego teamu Squash4You czyli 3 meczy które zdecydowały 
o Mistrzostwie Polski.  



Przeciętna rakieta do squasha waży 150 gramów. Gwiazda imprezy Cameron Pilley jest rekordzistą 

Guinessa w szybkości uderzenia piłki - uderzył ją z prędkością 282 km/h (175mil). 

 

300 osób skorzystało z darmowych lekcji squasha prowadzonych na szklanym korcie przez 

krakowski klub Squash4You. 400 miejsc siedzących przygotowano na 2 trybunach - głównej i 

bocznej. 692  osoby zostały zgłoszone do gry w 92 drużynach startujących w Polskiej Lidze Squasha. 

W squashowym barze przy korcie szklanym sprzedano w ciągu 3 wieczorów 800 piw. 

1000 napojów izotonicznych marki 4MOVE otrzymali uczestnicy imprezy aby byd odpowiednio 

nawodnionym. 

 
2002 to rok założenia Polskiej Federacji Squasha. 3219 osób wystartowało w turniejach Polskiej 

Federacji Squasha w tym sezonie (2372 mężczyzn,  294 kobiet i reszta to juniorzy) 

Obok szklanego kortu przed Galerią Krakowską przechodziło 50 000 osób dziennie , 

100 000 osób gra w squasha w Polsce .... a na świecie takich osób jest  20 000 000 ! 

 
 

Dyrektor Festivalu Squash&Art. 2013 
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