
                                                                                  

 
ZGRUPOWANIE REPREZENTACJI POLSKI 29.08-08.09.2021 r. 

przed meczami eliminacji mistrzostw świata: Polska – Albania; San Marino - 
Polska; Polska – Anglia  

 
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz wytyczne określone w protokole UEFA „Return to play” aktywności w 
hotelu z udziałem dziennikarzy będą ograniczone. Nie będzie tradycyjnych ścianek na przyjazd zawodników, jak 
również indywidualnych rozmów z piłkarzami. Planujemy jedynie przeprowadzenie konferencji prasowych z udziałem 
dziennikarzy. Sygnał telewizyjny z konferencji zostanie wyprodukowany przez PZPN i nieodpłatnie udostępniony 
zainteresowanym redakcjom. Oznacza to, że na salę konferencyjną nie zostaną wpuszczenie operatorzy kamer. 
Warunkiem wejścia na salę konferencyjną pozostałych przedstawicieli mediów jest okazanie certyfikatu pełnego 
zaszczepienia przeciwko Covid-19, ważny certyfikat ozdrowieńca lub ważny negatywny wynik testu.  
O wszelkich zmianach i nagłych decyzjach będziemy informować na bieżąco na Twitterze na kontach @pzpn_pl oraz 
@KwiatkowskiKuba 

 
Zakwaterowanie: 

• Double Tree by Hilton, ul. Skalnicowa 21, Warszawa 
 

Treningi: 
• Boisko treningowe na stadionie Legii Warszawa  

 
 
30 sierpnia (poniedziałek) 
12:00 Konferencja prasowa selekcjonera Paulo Sousy (Double Tree by Hilton) 
Do 13:00 Przyjazd zawodników  
17:00 trening/rozruch (boisko treningowe Legii, cały trening będzie otwarty dla mediów. Mapa i 

procedura wejścia opisana na końcu dokumentu)  
 
31 sierpnia (wtorek) 
13:45 konferencja prasowa Roberta Lewandowskiego (Double Tree by Hilton) 
17:00 trening (Legia, 15 min otwarte) 
 
1 września (środa) 
16:30  oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski (PGE Narodowy) 
17:00  oficjalna sesja treningowa reprezentacji Polski (PGE Narodowy) 
18:00 oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Albanii (PGE Narodowy) 



18:30 oficjalna sesja treningowa reprezentacji Albanii (PGE Narodowy) 
 
2 września (czwartek) 
20:45 Mecz eliminacji MŚ Polska – Albania  
  
3 września (piątek) 
11:00  trening/rozruch (Legia, 15 min otwarty dla mediów) 
 
4 września (sobota) 
11:00  wylot lotem czarterowym do Rimini 
17:30 oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski (Stadion w Serravalle) 
18:00 oficjalna sesja treningowa reprezentacji Polski (stadion w Serravalle) 
18:30 oficjalna konferencja prasowa reprezentacji San Marino (Serravalle) 
19:15 oficjalna sesja treningowa reprezentacji San Marino (Serravalle) 
 
5 września (niedziela) 
20:45  Mecz eliminacji MŚ San Marino - Polska 
 
6 września (poniedziałek) 
10:30  Wylot lotem czarterowym z Rimini do Warszawy 
17:00  Trening (Legia, 15 min otwarty dla mediów) 
 
7 września (wtorek) 
UWAGA! Reprezentacja Anglii nie przeprowadzi w Warszawie oficjalnej konferencji prasowej oraz sesji 

treningowej 
 
10:30  trening reprezentacji Anglii w Hotspur Way Training Ground (15 min otwarty dla mediów)  
13:00 wirtualna konferencja reprezentacji Anglii (link do konferencje wyślemy w póniejszym 

terminie) 
17:30 oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski (PGE Narodowy) 
18:00 oficjalna sesja treningowa reprezentacji Polski (PGE Narodowy) 
 
8 września (środa) 
20:45  Mecz eliminacji MŚ Polska – Anglia 
 
 



 
 


