Latają na miotłach i łapią znicza. Gra z Harry'ego Pottera
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Ścigający, pałkarze, obrońcy i szukający. Kafle, tłuczki oraz znicz. Jeśli ktoś czytał
Harry'ego Pottera z pewnością zna te określenia. W fantastycznym świecie J. K. Rowling
Quidditch był popularnym sportem wśród uczniów Hogwarthu. "Warsaw Mermaids" to
drużyna, która na miotłach lata już od przeszło 4 lat. Ćwiczą także na Ursynowie.
Quidditch to fikcyjna dyscyplina sportu, którą wymyśliła J. K. Rowling, autorka Harry'ego Pottera.
Drużyna liczyła siedmiu zawodników - 3 ścigających, 2 pałkarzy, szukający i obrońca. W trakcie
meczu gracze podawali sobie kafla, starając się przerzucić go przez jedną z trzech pętli - za to
przyznawano 10 punktów. Szukający przez całą rozgrywkę skupiali się na złapaniu złotego znicza.
Ten był bardzo szybki i trudny do zauważenia, jednak jego schwytanie dawało drużynie aż 150
punktów i automatycznie kończyło mecz. Wszyscy zawodnicy poruszali się na latających miotłach.
Quidditch na "Orliku"
Wydawać by się mogło, że Quidditch jest dyscypliną, której nie da się uprawiać w realnym świecie.
Nic bardziej mylnego. Na całym globie istnieją bowiem drużyny, które, zainspirowane prozą Rowling,
zmodyfikowały reguły gry i trenują sport czarodziejów. "Warsaw Mermaids" jest jedną z nich.
Odwiedziliśmy zespół podczas treningu na "Orliku" przy ul. Melodyjnej.
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Początki na miotłach
Drużyna powstała w 2014 roku i na początku nazywała się Płonące Miotły Zagłady. Ekipa zdobyła
nawet tytuł mistrza Polski, kiedy na krajowym podwórku miała... jednego przeciwnika. Gracze
nabierali doświadczenia. Pojechali na Puchar Europy, gdzie spotkali się z zawodnikami z Francji,
Austrii czy Wielkiej Brytanii. Później były Mistrzostwa Świata, a do składu reprezentacji Polski
weszło aż 8 Syrenek. Nasi kadrowicze spotkali się m .in. z Amerykanami, Australijczykami i
Kanadyjczykami.
- Są zarówno rozgrywki reprezentacji państw jak i klubowe. Co roku organizowany jest Puchar
Europejski, tam polska liga posłała jedną drużynę. Przez ostatnie trzy lata braliśmy udział w
Pucharze. Niestety teraz przegraliśmy z drużyną z Wrocławia i możemy spróbować w przyszłym roku
- mówi Marian Dziubiak z "Warsaw Mermaids".
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Treningi, turnieje i sukcesy!
Polska liga również się rozwija. W tej chwili należy do niej 8 zespołów. W 2017 roku "Syrenki" wzięły
udział w kolejnych mistrzostwach kraju i ponownie sięgnęły po tytuł czempiona. Tym razem droga po
złoto była dużo trudniejsza - warszawska drużyna pokonała 4 przeciwników. "Syrenki" nie próżnują i
stale szukają nowych wyzwań. Organizują turniej Slavic Cup, część składu wzięła udział w European
Games w Oslo. Poza tym wciąż trwają treningi i przygotowania do ligowych potyczek.
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