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Warszawa, sierpień 2012 

 

Szanowni Państwo! 

 

Mam zaszczyt poinformować Państwa o starcie 2. edycji turnieju siatkarskiego dla dzieci 

i młodzieży „Orlik Volleymania”. 

Turniej rozgrywany na kompleksach wielofunkcyjnych „Moje Boisko Orlik 2012” rozpocznie się 

3 września br., a zakończy 7 października br. wielkim finałem w Sopocie. Impreza skierowana jest dla 

dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach wiekowych: 12-13 lat oraz 14-15 lat. We współzawodnictwie 

będą mogły uczestniczyć reprezentacje szkół i klas, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz zespoły 

utworzone przez społeczności lokalne oraz organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą. Podczas 

turnieju „Orlik Volleymania” mogą sprawdzić się wszyscy, którzy stworzą 8 – osobową drużynę. 

Organizatorem turnieju jest Polski Związek Piłki Siatkowej. Organizacja turnieju w 2012 roku jest 

finansowana z budżetu państwa. 

Naszą akcję kierujemy do samorządów wszystkich 16 województw w Polsce, na których terenie 

znajdują się kompleksy wielofunkcyjne wybudowane w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” 

oraz do Animatorów zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pracujących na tych obiektach.  

Mecze eliminacyjne turnieju „Orlik Volleymania” odbędą się w dniach 3-12 września br. Zwycięzcy 

rozgrywek eliminacyjnych wywalczą awans do fazy finałów wojewódzkich, które zostaną rozegrane w 

dniach 17 września – 2 października br. Triumfatorzy tej części rywalizacji zakwalifikują się do 

wielkiego finału, który odbędzie się w dniach 6 – 7 października br. w Sopocie. 

Pełna lista Orlików, na których odbywają się eliminacje do finałów wojewódzkich, znajduje się 

na stronie internetowej Turnieju – www.orlikvolleymania.pl. 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają atrakcyjne nagrody. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy organizacji turnieju siatkarskiego „Orlik Volleymania” na 

Orliku we swojej gminie. Liczymy na Państwa inwencję i chęć przygotowania atrakcyjnej imprezy dla 

dzieci i młodzieży. To Państwo mają narzędzia i możliwości rozpropagowania turnieju na swoim 

terenie, zainteresowania imprezą młodych sportowców i ich rodzin oraz zaplanowania 

i przeprowadzenia rozgrywek eliminacyjnych. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy przeprowadzeniu akcji informacyjnej o turnieju oraz 

zainteresowania imprezą młodych sportowców i ich rodzin, poprzez rozwieszenie na Państwa terenie 

załączonych plakatów oraz dystrybucję broszur.  

Chcielibyśmy, aby turniej siatkarski „Orlik Volleymania” był naszą promocją sportu, gry fair play 

i wspaniałą zabawą dla wszystkich dzieci.  

 
         Z poważaniem,  

 

 

 

 

Mirosław Przedpełski 
Prezes PZPS 

http://www.orlikvolleymania.pl/

