WARMIA MAZURY WORLD TOUR OLSZTYN 2017
Plażówka na światowym poziomie w lipcu ponownie nad Ukielem. W Olsztynie już trzeci
raz odbędą się rozgrywki na najwyższym poziomie.
Światowa federacja siatkówki odeszła w tym sezonie od turnieju rozgrywanego na zasadzie
Wielkiego Szlema. Olsztyńskie zawody pozostały jednak w ścisłej czołówce. Nasz turniej zaliczany
jest do „czterogwiazdkowych”. Poza stolicą Warmii i Mazur na tym poziomie będą jeszcze tylko
jedne rozgrywki – w Rio de Janeiro. Gwiazdkę więcej mają jedynie trzy inne turnieje.
- Cieszy nas ogromnie, że już trzeci raz do Olsztyna przyjadą najlepsze na świecie pary tej
dyscypliny sportu – mówił podczas konferencji prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - Możliwość
goszczenia tej imprezy kolejny raz to dowód na to, że znakomicie sprawdzamy się jako gospodarz, a
piękne otoczenie jeziora Ukiel wraz z nowoczesną infrastrukturą zachęcają organizatorów i
zawodników do ponownego przyjazdu.
Siatkarskie święto potrwa cztery dni (19-23 lipca). Na czterech boiskach zmierzą się ze sobą
najlepsze światowe duety plażówki – łącznie rywalizować będzie ponad setka par. W puli nagród
jest 350 tys. dolarów.
- FIVB docenia wkład gospodarzy i urok tego miejsca – przyznaje prezes Polskiego Związku Piłki
Siatkowej, Jacek Kasprzyk. - To znacznie ułatwia nam rozmowy dotyczące organizacji zawodów.
Liczę, że te rozgrywki kolejny raz będą niezapomnianymi.
Turniej pań i panów rozgrywany będzie na pięciu boiskach. Główny stadion będzie mieć widownię
na trzy tys. miejsc. Przy dwóch z czterech pozostałych boisk wybudowane zostaną trybuny na 200
osób każda.
Wyjątkowy w skali tegorocznych rozgrywek będzie też system, w jakim zostaną przeprowadzone.
Przedstawiciele PZPS-u specjalnie negocjowali taką możliwość.
- Zmagania będą mieć charakter hybrydowy – wyjaśnia dyrektor Warmia Mazury World Tour
Olsztyn 2017, Rafał Pośpiech. - Najpierw pary zostaną podzielone na czterozespołowe grupy. Tam
zgodnie z rankingiem utworzone zostaną pary, których zwycięzcy awansują o dalszych rozgrywek,
przegrani zaś będą walczyć o ostatnie premiowane miejsce w repasażu. To oznacza, że z każdej
grupy awansują po trzy zespołu. Dalej rywalizacja odbędzie się już systemem pucharowym, czyli
przygrywający będzie żegnać się z turniejem.
Turniej w stolicy Warmii i Mazur będzie ostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami świata. Te
odbędą się w Wiedniu między 28 lipca a 6 sierpnia. To wszystko oznacza, że będziemy w Olsztynie
gościć wszystkich najlepszych, bowiem ci już przesłali swoje zgłoszenia.
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