Margaret gwiazdą balu sportowców w Arenie Ursynów.
Ruszył plebiscyt
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W lutym po raz kolejny w Arenie Ursynów odbędzie się Bal Mistrzów Sportu. Najpierw
jednak mieszkańcy Warszawy wybiorą najlepszych sportowców z naszego miasta. Można już
głosować - przez internet.
Za nami obfitujący w sportowe emocje rok 2016. Najlepsi stołeczni sportowcy sięgali po laury
zwycięstwa na największych międzynarodowych imprezach w tym na Igrzyskach Olimpijskich i
Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Teraz będziemy mieli okazję nagrodzić ich po raz kolejny.
- Choć w każdej z kategorii Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy laureat może być tylko
jeden, to zwycięzcami powinni czuć się wszyscy sportowcy. To właśnie oni dostarczali kibiciom
emocji i wzruszeń, a swoją determinacją i ciężką pracą pokonywali własne słabości. Chcę
pogratulować sportowcom, trenerom oraz organizatorom imprez nominacji we wszystkich
kategoriach plebiscytowych i życzę im dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że najbliższe miesiące
będą obfitować w kolejne sukcesy warszawskich sportowców – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz,
prezydent stolicy.
O wyborze Najpopularniejszego Sportowca Roku oraz Sportowej Imprezy Roku zdecydują
warszawiacy w głosowaniu przez internet. Plebiscyt ruszył w środę i potrwa 22 stycznia. Swój głos
można oddać za pośrednictwem strony internetowej www.plebiscyt.um.warszawa.pl. Wśród
uczestników głosowania, rozlosowane zostaną dwa podwójne zaproszenia na bal podsumowujący
plebiscyt.
Aż trzy razy sportowcem roku był mieszkający na Ursynowie Tomasz Majewski, lekkoatleta,
dwukrotny mistrz olimpijski. W tym roku w plebiscycie nie ma żadnego z naszych sąsiadów, ale w

kategorii Sportowa Impreza Roku są mecze PlusLigi, które odbywały się regularnie w Arenie
Ursynów oraz 7. Międzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej o Puchar "Warsa i Sawy",
również rozgrywany w naszej Arenie.
O wyborze zwycięzców w pozostałych pięciu, plebiscytowych kategoriach zadecydowała kapituła
złożona z wybitnych polskich sportowców. Obradom przewodniczyła Irena Szewińska, a jej
pozostałymi członkami byli: Dorota Idzi, Teresa Sukniewicz-Kleiber, Jerzy Engel, Ryszard Szurkowski
oraz Andrzej Supron. Stanęli oni przed niełatwym zadaniem wyboru laureatów w następujących
kategoriach:
Najlepszy Sportowiec Roku
Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku
Trener Roku
Sportowa Osobowość Roku
Nadzieja Olimpijska
Zwycięzca w kategorii Najlepszy Sportowiec Roku otrzyma jednocześnie od Prezydent m.st.
Warszawy tytuł Sportowej Twarzy Warszawy w 2016 roku.
Wielki finał XVII edycji Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 roku i jego
rozstrzygnięcie odbędzie się podczas Balu Mistrzów Sportu Warszawy, w piątek, 3 lutego 2017
roku. Bal odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej Arena Ursynów, Ursynowskiego Centrum
Sportu i Rekreacji przy ul. Pileckiego 122.
Po uroczystym ogłoszeniu wyników i wręczeniu statuetek zwycięzcom w kategoriach plebiscytowych
na scenie pojawi się gwiazda wieczoru - Margaret. Będzie to wyjątkowy karnawałowy wieczór, w
którym udział może wziąć każdy. Imprezę taneczną do rana poprowadzi profesjonalny DJ. Początek
Balu o godz. 20:00, koncert gwiazdy rozpocznie się około godz. 22:00.
Rezerwacja i sprzedaż zaproszeń rozpoczęła się w grudniu 2016 roku. Zakupu oraz rezerwacji
ostatnich miejsc można jeszcze dokonać za pośrednictwem: Ursynowskiego Centrum Sportu i
Rekreacji: bal@ucsir.pl, tel. 22 334 62 32 lub Stołecznej Estrady: bal@estrada.com.pl, tel. 22 849 91
31.
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