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Zawodnicy, którzy przygotowują się do startu na zimowych igrzyskach olimpijskich w 2014 roku wzięli
udział w projekcie "X dni do Soczi 2014 - Polacy na olimpiadę zimową". Sportowcy zwracają uwagę na
niedofinansowanie zimowych sportów, które może uniemożliwić im wyjazd do Rosji. W spotach
wystąpiły m.in. Aida Bella i Marta Wójcik - brązowe medalistki Mistrzostw Europy w short-tracku.
Autor: Informacja prasowa
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