
Kędzierzyn—Koźle, 23. 12.2021r.
(miejsce, data)

Sprawozdanie z wydarzenia objętego Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Kędzierzyn—Koźle

1. Nazwa organizatora:

Akademia Siatkówki Dembończyk/Wójtowicz

2. NazWa wydarzenia:

I Świąteczno-Noworoczny Turniej Siatkówki

_ 3. Termin oraz miej sce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram):

18.12.202lr. PSP Nr. 5 Kędzierzyn-Koźle

. 4. Zasięg terytorialny:

Woj. Opolskie.

5. Charakter przedsięwzięcia (sportowy, kulturalny, konkurs, festyn):

Sportowy.

6. Liczbowe określenie uczestników:

— uczestników: 63

— gości/widzów: 40

—- organizatorów: 6

7. Opis realizacji wydarzenia:

I Świąteczno-Noworoczny Turniej Siatkówki został przeprowadzony dnia 18.12.2021r. W

' hali sportowej PSP nr 5 w K—Kożlu. W turnieju wzięło udział 63 uczestników podzielonych

na 27 drużyn w 3 kategoriach wiekowych. W najmłodszej grupie rywalizowały 4 zespoływ

wieku do lat 6 w formule 2 na 2. Kolejna grupa wiekowa to dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

Był to najliczniej szy turniej rozgrywany w formule 2 na 2 z łączna liczba drużyn 14.

Najstarsza grupa wiekowa to młodzież do lat 16. W Turnieju wzięło udział 9. zespołów

rywalizujących w formule 3 na 3 W ciągu pięciogodzinnych UODO-15.00) ”zmagań zostało

rozegranych 70 meczy, które wyłoniły zwycięzców turnieju. W najmłodszej oraz naj starszej

grupie zWycięzcami okazali się zawodnicy Akademii Siatkówki Dembończyk/Wójtowicz

natomiast w średniej najlepsi okazali się zawodnicy reprezentujący klub Korona Olesno.

W turnieju rywalizowali chłopcy jak również dziewczynki. Po przeprowadzeniu zawodów

nastąpiło uroczyste zakończenie turnieju z wręczeniem medali dla wszystkich uczestników

oraz pucharów dla 3 najlepszych drużyn w każdej kategorii wiekowej. Za organizację oraz

przeprowadzenie zmagań odpowiedzialni byli członkowie Akademii oraz wolontariusze.





8. Szczegółowy opis sposobu promocji wydarzenia (radio, plakaty, gazeta):

Turniej został opisany W mediach za pośrednictwem Facebooka, strony internetowej

www.kedzierzvnkozlepl oraz www.kk24pl. W materiale zostały zamieszczone zdjęcia z

przeprowadzonego turnieju.

9. Informacja o partnerach 'i sponsorach oraz ich iwkład W przedsięwzięcie:
Turniej został zorganizowany dzięki środkom Własnym oraz Gminy Kędzierzyn-Koźle.

10. Podpis: y/
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