ORLEN Mistrzostwa Polski Oldboyów w piłce siatkowej
w Kędzierzynie-Koźlu!
XXII ORLEN Mistrzostwa Polski Old Boyów w piłce siatkowej im.
Wojciecha Zielińskiego rozegrane zostaną w Kędzierzynie-Koźlu. W
dniach 9-11 czerwca rywalizować w nich będzie kilkuset zawodników w
sześciu kategoriach wiekowych, od najmłodszych 35 plus, po najstarszych
60 plus.
Mistrzostwa weszły już na stałe do siatkarskiego kalendarza w naszym kraju. Z
roku na rok stają się coraz popularniejsze. Tym razem najlepszy turniej siatkówki dla
graczy powyżej 35 roku życia odbędzie się w miejscu bardzo ważnym dla historii
polskiej siatkówki – Kędzierzynie-Koźlu.
– Bardzo cieszymy się, że ten ważny turniej, integrujący środowisko byłych
siatkarzy odbędzie się w Kędzierzynie-Koźlu. Nasze miasto od wielu lat żyje
siatkówką i myślę, że także dla kibiców to będzie gratka oglądać na żywo dawne
gwiazdy – mówi Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna-Koźla.
Co roku na parkietach można spotkać obecne i minione gwiazdy siatkówki.
Przed rokiem w Drzonkowie oglądaliśmy popisy m.in. wicemistrzów świata Daniela
Plińskiego czy Sebastiana Świderskiego, było także wiele niedawnych gwiazd PlusLigi
– m.in. Krzysztof Gierczyński, Andrzej Stelmach, Robert Prygiel, Robert
Szczerbaniuk. W każdej jednak kategorii wiekowej było mnóstwo byłych
reprezentantów Polski i wybitnych graczy. – Najważniejsze, że jesteśmy razem i
chcemy razem bawić się siatkówką – podkreśla Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego
Związku Piłki Siatkowej.
Termin przesyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji mija 26 maja 2017, do godz.
24.00 (zgłoszenia poprzez stronę internetową http://www.oldboysvolleyballcup.pl).
Termin Losowania 31 maja 2017 online o godz. 11.00
W czterech poprzednich edycjach uczestników mistrzostw Polski gościł
Drzonków. Serdecznie dziękujemy za wspaniałą współpracę Wojewódzkiemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Drzonkowie i jego dyrektorowi Bogusławowi
Sułkowskiemu. Oldboje wielokrotnie podkreślali, że ten ośrodek jest idealnym
miejscem na spędzanie wolnego czasu, w znakomitej atmosferze i idealnych
warunkach.
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Kędzierzyn-Koźle, 9-11.06.2017
Zawody zostaną rozegrane w sześciu kategoriach wiekowych:
powyżej 35 lat (rok urodzenia 1982 i starsi)
powyżej 40 lat (rok urodzenia 1977 i starsi)
powyżej 45 lat (rok urodzenia 1972 i starsi)
powyżej 50 lat (rok urodzenia 1967 i starsi)
powyżej 55 lat (rok urodzenia 1962 i starsi)
powyżej 60 lat (rok urodzenia 1957 i starsi)

