
Wielka Nieszawka 29.06.2021 r. 

Komunikat organizacyjny 

PÓŁFINAŁU MISTRZOSTW POLSKI W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ JUNIOREK 

WIELKA NIESZAWKA 2021 

1. Miejsce zawodów: Olender Beach Volley Club przy CSiR Olender ul. Toruńska 34/40,  

87-165 Wielka Nieszawka (województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: Toruński, gmina: Wielka Nieszawka) 

2. Termin zawodów: 16-18 lipca 2021 r. 

16.07.2021 r. (piątek) – przyjazd zawodniczek 

17.07.2021 r. (sobota) 

- godz. 8.00 – 9.00 - odprawa techniczna, weryfikacja dokumentów (namiot sędziego głównego w miejscu 
rozgrywania zawodów) 

- godz. 9.15 uroczyste rozpoczęcie turnieju 

- godz. 9.30 – początek gier 

18.07.2021 r. (niedziela) 

- godz. 8.30 odprawa sędziowska 

- godz. 9.30 mecze 

- ok. godz. 14.30 uroczyste zakończenie turnieju 

3. Organizatorzy: PZPS, KPZPS, CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce, Stowarzyszenie Klub Sportowy Olender 

4. Warunki uczestnictwa: 

a) prawo startu w turnieju półfinałowym uzyskuje: 

o 16 zespołów, które w województwach zajęły 2 miejsce 

o 12 zespołów, które w województwach zajęły 3 miejsca (na podstawie 3-letniego rankingu PZPS 
dla danej kategorii wiekowej i płci) 

o 4 zespoły, które w województwach zajęły 4 miejsca (na podstawie 3-letniego rankingu PZPS dla 
danej kategorii wiekowej i płci) 

b) w turnieju półfinałowym rozgrywek siatkówki plażowej uczestniczą 32 zespoły. Półfinał rozgrywany jest  
w dwa dni do momentu wyłonienia 16 par awansujących do finału. 
 
 
 
 



5. W centralnych młodzieżowych klubowych rozgrywkach siatkówki plażowej mogą uczestniczyć zawodnicy, 
którzy: 

- posiadają ważną (aktualną) licencję zawodnika siatkówki plażowej; 

- posiadają ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, stwierdzający datę urodzenia oraz numer PESEL; 

- posiadają ważne (aktualne) badania lekarskie; 

- są zarejestrowani w systemie https://beach.pzps.pl 

6. Zakwaterowanie i wyżywienie   
a) oferta noclegowa: 

Hotel przy CSiR Olender  
ul. Toruńska 34/40, 87-165 Wielka Nieszawka (boiska znajdują się na terenie obiektu) 

tel.: + 48 56 622 06 06, +48 519 647 349,  e-mial: recepcja@olender.info, www.olender.info  

HOTEL Zakątek Leśny 

ul. Zakątek 7, 87-165 Cierpice k/Tournia (gmina: Wielka Nieszawka) (ok. 3,8 km od boisk)- w przypadku wyboru 
tego hotelu istnieje możliwość dowozu na teren zawodów (po wcześniejszym uzgodnieniu). 

tel. (56) 678 78 78, e-mail: hotelik@zakateklesny.pl,  www.zakateklesny.pl 

W razie jakichkolwiek problemów z noclegiem proszę o bezpośredni kontakt z Organizatorem- pomożemy 
rozwiązać ewentualne problemy.  

b) oferta gastronomiczna 

Restauracja przy CSiR Olender 

ul. Toruńska 34/40, 87-165 Wielka Nieszawka (boiska znajdują się na terenie obiektu) 

tel.: +48 56 622 06 06 (wew. 60), +48 501 811 198,  e-mial: gastronomia@olender.info 

7. Stroje 

W sezonie 2021 Organizator nie zapewnia kompletu strojów.  

8. Dodatkowe informacje 

Każda z uczestniczek turnieju otrzyma po weryfikacji dokumentów w prezencie od CSiR Olender w Wielkiej 
Nieszawce bilet uprawniający do darmowego korzystania ze strefy basenowej CSiR Olender przez jedną godzinę 
(bilet do wykorzystania w dniach 17-18.07.2021 r.). W przypadku chęci skorzystania z biletu proszę pamiętać  
o zabraniu stroju kąpielowego. 

9. W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt: 

Marcin Jagodziński 

tel. 660-325-385 

e-mail: marjagodzinski@o2.pl 


