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SPRAWOZDANIE! 

 

W dniach 05-06 sierpnia 2017r w Kędzierzynie – Koźlu na stadionie „Kuźniczka” odbył się 

finał XXI Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn.  

Współorganizatorami tych zawodów byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Kędzierzynie – Koźlu i Opolski Związek Piłki Siatkowej w Opolu.  

Zawody Honorowym Patronatem objęła Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle 

Pani Sabina Nowosielska. 

Otwarcia zawodów dokonał Wiceprezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Pan Wojciech Jagiełło 

 i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie - Koźlu Pani Zenona Kuś. 

Zanim rozegrano finał w Kędzierzynie – Koźlu odbyły się na terenie Opolszczyzny turnieje 

eliminacyjne. Rozegrano sześć turnieji kobiet i mężczyzn. Turnieje rozegrano w Suchym 

Borze, Głuchołazach, na zamku w Mosznej, Opolu, Krapkowicach i Kędzierzynie – Koźlu. 

W turniejach eliminacyjnych ogólnie wzięło udział 34 par męskich (68 zawodników) 18 par 

żeńskich (36 zawodniczek). Zawodnicy reprezentowali województwa opolskie, dolnośląskie, 

śląskie i małopolskie.  

Do finału w Kędzierzynie Koźlu do turnieju męskiego zakwalifikowało się 11 par z 

największa ilością punktów zdobytych w turniejach eliminacyjnych oraz 1 para z tz. „dziką 

kartą” mistrz miasta Kędzierzyna – Koźla, który został wyłoniony w ramach amatorskich 

turniejów o mistrzostwo miasta Kędzierzyna – Koźla. Natomiast do turnieju żeńskiego 

zakwalifikowało się 8 najlepszych par z największa ilością punktów zdobytych w turniejach 

eliminacyjnych. 

Zawody finałowe w Kędzierzynie- Koźlu rozpoczęły się 05 sierpnia 2017r o godzinie 10:00 

 i trwały do godziny 16:30. Wszyscy zawodnicy otrzymali koszulki turniejowe, w których 

rozgrywali zawody. W tym dniu rozegrano mecze eliminacyjne mężczyzn.  

W dniu następnym tj, 06 sierpnia 2017r również o godzinie 10:00 rozegrano mecze 

eliminacyjne kobiet. O godzinie 12:00 rozegrano mecze półfinałowe a następnie o godzinie 

13:00 rozegrano mecze o 3 i 1 miejsce.  

Po zakończeniu zawodów około godziny 14:00 wręczono zawodnikom medale i nagrody.  

Medale i nagrody wręczał Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Pan Andrzej 

Kopeć. 

Po ceremonii wręczania nagród głos zabrała Pan Andrzej Kopeć,  gratulując zwycięstwa 

finalistom XXI  edycji Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej.  

W imieniu organizatorów sędzia główny turnieju Pan Jan Baniak podziękował Pani Prezydent 

za pomoc w zorganizowaniu w Kędzierzynie – Koźlu tego finałowego XXI Grand Prix 

Opolszczyzny w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn.  

 

Materiał przygotował 

Mariusz Pilichowski 

 

W załączeniu: 

- wyniki kobiet i mężczyzn 

- dokumentacja fotograficzna 


