ŚWIĘTO „PLAŻÓWKI” CORAZ BLIŻEJ
FIVB GRAND SLAM Olsztyn 2015, czyli organizowane po raz pierwszy w stolicy Warmii i
Mazur międzynarodowe zawody w siatkówce plażowej już wkrótce. W dniach 24-30
sierpnia popularny turniej zagości na obiektach CRS „Ukiel”.
Program zawodów:
Eliminacje do turnieju głównego
Przybycie drużyn biorących udział w eliminacjach
Kobiety – 24.08.
Mężczyźni – 25.08
Odprawa dla drużyn biorących udział w eliminacjach
Kobiety – 24.08., 19.00-20.00
Mężczyźni – 25.08, 19.00-20.00
Meeting techniczny dla drużyn
Kobiety – 24.08., 20.00
Mężczyźni – 25.08, 20.00
Turniej eliminacyjny
Kobiety – 25.08.
Mężczyźni – 26.08
Turniej główny
Odprawa dla drużyn
Kobiety – 25.08., 19.00-20.00
Mężczyźni – 26.08, 19.00-20.00
Meeting techniczny
Kobiety – 25.08., 20.00
Mężczyźni – 26.08, 20.00
Mecze w grupach (rozpoczęcie-zakończenie)
Kobiety – 26-27.08.
Mężczyźni – 27-28.08
II i III Runda (rozpoczęcie-zakończenie)
Kobiety – 28-29.08.
Mężczyźni – 29.08
Ćwierćfinały, mecze finałowe (rozpoczęcie-zakończenie)
Kobiety – 28.08.
Mężczyźni – 29.08
Mecze półfinałowe (rozpoczęcie-zakończenie)

Kobiety – 29.08.
Mężczyźni – 30.08
Mecze finałowe i ceremonia dekoracji (rozpoczęcie-zakończenie)
Kobiety – 29.08.
Mężczyźni – 30.08
Program animacji:
Wtorek, 25.08. 2015
- zabawy na wodnym placu zabaw, raz dziennie turniej rodzinny,
- atrakcje rekreacyjno-sportowe dla dzieci, gry i zabawy, malowanie twarzy, zajęcia z chustą klanza,
warsztaty balonowe i inne. Godziny: 10-17,
- szkolenia windsurfingowe i wakeboardowe. Godziny: 12-15,
- porady dietetyka, zdrowa żywność, porady fryzjersko-kosmetyczne, stylizacja. Godziny: 12-16,
- muzyka na żywo, DJ (bloki: lata 70, 80, 90, disco polo, saksofon, najnowsze przeboje) Godziny: 1220,
- gry planszowe, terenowe, kapsle, ping-pong, turnieje zręcznościowe itp. Godziny: 12-18,
- mecze piłki wodnej i siatkówki wodnej – 2 x 15 min, co godzinę, wg potrzeb mini turniej lub
korzystanie rekreacyjne. Godziny: 10-18,
- drobny catering (regionalne smakołyki), upominki, gadgety, biura turystyczne itp. Godziny: 10-19,
- motorówka, skutery wodne, manta, banan, koło – przejażdżki i nauka itp. Godziny: 10-19,
- zajęcia zumba fitness, jumping fitness, joga na plaży, rowery stacjonarne itp. Godziny: 10-18 w
blokach 2 godzinnych,
- kino plenerowe, spektakle teatralne – od godziny 20,
- Strefa Kibica: catering, animacje i atrakcje rodzinne, DJ, dyskoteki (od godz. 20), pokazy i
warsztaty kulinarne, warsztaty tematyczne, siatkarskie kino (najsłynniejsze mecze w historii
polskiej siatkówki).
Środa, 26.08.2015
- zabawy na wodnym placu zabaw, raz dziennie turniej rodzinny,
- atrakcje rekreacyjno-sportowe dla dzieci, gry i zabawy, malowanie twarzy, zajęcia z chustą klanza,
warsztaty balonowe i inne. Godziny: 10-17,
- szkolenia windsurfingowe i wakeboardowe. Godziny: 12-15,
- porady dietetyka, zdrowa żywność, porady fryzjersko-kosmetyczne, stylizacja. Godziny: 12-16,
- muzyka na żywo, DJ (bloki: lata 70, 80, 90, disco polo, saksofon, najnowsze przeboje) Godziny: 1220,
- gry planszowe, terenowe, kapsle, ping-pong, turnieje zręcznościowe itp. Godziny: 12-18,
- mecze piłki wodnej i siatkówki wodnej – 2 x 15 min, co godzinę, wg potrzeb mini turniej lub
korzystanie rekreacyjne. Godziny: 10-18,
- drobny catering (regionalne smakołyki), upominki, gadgety, biura turystyczne itp. Godziny: 10-19,
- motorówka, skutery wodne, manta, banan, koło – przejażdżki i nauka itp. Godziny: 10-19,
- zajęcia zumba fitness, jumping fitness, joga na plaży, rowery stacjonarne itp. Godziny: 10-18 w
blokach 2 godzinnych,
- kino plenerowe, spektakle teatralne – od godziny 20.00
- Strefa Kibica: catering, animacje i atrakcje rodzinne, DJ, dyskoteki (od godz. 20), pokazy i
warsztaty kulinarne, warsztaty tematyczne, siatkarskie kino (najsłynniejsze mecze w historii
polskiej siatkówki).
Czwartek, 27.08.2015
- zabawy na wodnym placu zabaw, raz dziennie turniej rodzinny,
- atrakcje rekreacyjno-sportowe dla dzieci, gry i zabawy, malowanie twarzy, zajęcia z chustą klanza,

warsztaty balonowe i inne. Godziny: 10-17,
- szkolenia windsurfingowe i wakeboardowe. Godziny: 12-15,
- porady dietetyka, zdrowa żywność, porady fryzjersko-kosmetyczne, stylizacja. Godziny: 12-16,
- muzyka na żywo, DJ (bloki: lata 70, 80, 90, disco polo, saksofon, najnowsze przeboje) Godziny: 1220,
- gry planszowe, terenowe, kapsle, ping-pong, turnieje zręcznościowe itp. Godziny: 12-18,
- mecze piłki wodnej i siatkówki wodnej – 2 x 15 min, co godzinę, wg potrzeb mini turniej lub
korzystanie rekreacyjne. Godziny: 10-18,
- drobny catering (regionalne smakołyki), upominki, gadgety, biura turystyczne itp. Godziny: 10-19,
- motorówka, skutery wodne, manta, banan, koło – przejażdżki i nauka itp. Godziny: 10-19.
- zajęcia zumba fitness, jumping fitness, joga na plaży, rowery stacjonarne itp. Godziny: 10-18 w
blokach 2 godzinnych,
- KIDS Campy z Piotrem Gruszką (po zakończeniu ostatniego meczu),
- kino plenerowe, spektakle teatralne – od godziny 20,
- Strefa Kibica: catering, animacje i atrakcje rodzinne, DJ, dyskoteki (od godz. 20), pokazy i
warsztaty kulinarne, warsztaty tematyczne, siatkarskie kino (najsłynniejsze mecze w historii
polskiej siatkówki).
Piątek, 28.08.2015
- zabawy na wodnym placu zabaw, raz dziennie turniej rodzinny,
- atrakcje rekreacyjno-sportowe dla dzieci, gry i zabawy, malowanie twarzy, zajęcia z chustą klanza,
warsztaty balonowe i inne. Godziny: 10-17,
- szkolenia windsurfingowe i wakeboardowe. Godziny: 12-15,
- porady dietetyka, zdrowa żywność, porady fryzjersko-kosmetyczne, stylizacja. Godziny: 12-16,
- muzyka na żywo, DJ (bloki: lata 70, 80, 90, disco polo, saksofon, najnowsze przeboje) Godziny: 1220,
- gry planszowe, terenowe, kapsle, ping-pong, turnieje zręcznościowe itp. Godziny: 12-18,
- mecze piłki wodnej i siatkówki wodnej – 2 x 15 min, co godzinę, wg potrzeb mini turniej lub
korzystanie rekreacyjne. Godziny: 10-18,
- drobny catering (regionalne smakołyki), upominki, gadgety, biura turystyczne itp. Godziny: 10-19,
- motorówka, skutery wodne, manta, banan, koło – przejażdżki i nauka itp. Godziny: 10-19,
- zajęcia zumba fitness, jumping fitness, joga na plaży, rowery stacjonarne itp. Godziny: 10-18 w
blokach 2 godzinnych,
- KIDS Campy z Piotrem Gruszką (po zakończeniu ostatniego meczu),
- kino plenerowe, spektakle teatralne – od godziny 20,
- Strefa Kibica: catering, animacje i atrakcje rodzinne, DJ, dyskoteki (od godz. 20), pokazy i
warsztaty kulinarne, warsztaty tematyczne, siatkarskie kino (najsłynniejsze mecze w historii
polskiej siatkówki).
Sobota, 29.08.2015
- zabawy na wodnym placu zabaw, raz dziennie turniej rodzinny,
- atrakcje rekreacyjno-sportowe dla dzieci, gry i zabawy, malowanie twarzy, zajęcia z chustą klanza,
warsztaty balonowe i inne. Godziny: 10-17,
- szkolenia windsurfingowe i wakeboardowe. Godziny: 12-15,
- porady dietetyka, zdrowa żywność, porady fryzjersko-kosmetyczne, stylizacja. Godziny: 12-16,
- muzyka na żywo, DJ (bloki: lata 70, 80, 90, disco polo, saksofon, najnowsze przeboje) Godziny: 1220,
- gry planszowe, terenowe, kapsle, ping-pong, turnieje zręcznościowe itp. Godziny: 12-18,
- mecze piłki wodnej i siatkówki wodnej – 2 x 15 min, co godzinę, wg potrzeb mini turniej lub
korzystanie rekreacyjne. Godziny: 10-18,
- drobny catering (regionalne smakołyki), upominki, gadgety, biura turystyczne itp. Godziny: 10-19,

- motorówka, skutery wodne, manta, banan, koło – przejażdżki i nauka itp. Godziny: 10-19,
- zajęcia zumba fitness, jumping fitness, joga na plaży, rowery stacjonarne itp. Godziny: 10-18 w
blokach 2 godzinnych,
- KIDS Campy z Piotrem Gruszką (po zakończeniu ostatniego meczu),
- kino plenerowe, spektakle teatralne – od godziny 20,
- Strefa Kibica: catering, animacje i atrakcje rodzinne, DJ, dyskoteki (od godz. 20), pokazy i
warsztaty kulinarne, warsztaty tematyczne, siatkarskie kino (najsłynniejsze mecze w historii
polskiej siatkówki),
- Garden Party.
Niedziela, 30.08.2015
- zabawy na wodnym placu zabaw, raz dziennie turniej rodzinny,
- atrakcje rekreacyjno-sportowe dla dzieci, gry i zabawy, malowanie twarzy, zajęcia z chustą klanza,
warsztaty balonowe i inne. Godziny: 10-17,
- szkolenia windsurfingowe i wakeboardowe. Godziny: 12-15,
- porady dietetyka, zdrowa żywność, porady fryzjersko-kosmetyczne, stylizacja. Godziny: 12-16,
- muzyka na żywo, DJ (bloki: lata 70, 80, 90, disco polo, saksofon, najnowsze przeboje) Godziny:
12-20,
- mecze piłki wodnej i siatkówki wodnej – 2 x 15 min, co godzinę, wg potrzeb mini turniej lub
korzystanie rekreacyjne. Godziny: 10-18,
- drobny catering (regionalne smakołyki), upominki, gadgety, biura turystyczne itp. Godziny: 10-19,
- motorówka, skutery wodne, manta, banan, koło – przejażdżki i nauka itp. Godziny: 10-19,
- zajęcia zumba fitness, jumping fitness, joga na plaży, rowery stacjonarne itp. Godziny: 10-18 w
blokach 2 godzinnych,
- pokaz laserowy,
- kino plenerowe, spektakle teatralne – od godziny 20,
- Strefa Kibica: catering, animacje i atrakcje rodzinne, DJ, dyskoteki (od godz. 20), pokazy i
warsztaty kulinarne, warsztaty tematyczne, siatkarskie kino (najsłynniejsze mecze w historii
polskiej siatkówki).
W trakcie FIVB Beach Volleyball Olsztyn Grand Slam przewiduje się również dodatkowe
atrakcje dla kibiców:
- pokazy na wodzie: wakeboard, flyboard, kitesurfing,
- mecz pokazowy rugby na plaży,
- Magic Show – pokaz iluzji.
Team animacyjny
Za atmosferą podczas całego tygodnia turnieju odpowiedzialni będą: Kamil Bloda i Karol Stępień z
Akademii Crowd Supporters, Marcin Skrobot, Wojtek Dróżdź oraz Tony Rojas – DJ z Wysp
Kanaryjskich.
KIDS Campy
To specjalna lekcja siatkówki plażowej dla najmłodszych pod czujnym okiem gwiazd światowego
beach volleya oraz Piotra Gruszki.
Piotr Gruszka – wielokrotny reprezentant Polski oraz kapitan drużyny narodowej, w której w latach
1995-2011 rozegrał 450 meczów! Reprezentując barwy biało-czerwone przyczynił się do rozwoju
siatkówki oraz do wywalczenia m. in. Wicemistrzostwa Świata(2006), Mistrzostwa Europy(2009),
brązowego medalu Ligi Światowej (2011) oraz brązu Mistrzostw Europy(2011). Jako zawodnik
niejednokrotnie był nagradzany indywidualnie jako najlepszy atakujący rozgrywek oraz MVP. Piotr
karierę klubową rozpoczął w rodzinnych Kętach, później z powodzeniem reprezentował inne kluby
najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, Włoszech i Turcji. Po sezonie 2012/2013 zakończył swoją

karierę w AZS Olsztyn, by w kolejnym sezonie 2014/2015 poprowadzić drużynę BBTS Bielsko-Biała
jako pierwszy trener w rozgrywkach PLUS Ligi.
Dodatkowe informacje na temat turnieju (m. in. o rezerwacjach i biletach) znajdziecie Państwo na
oficjalnej stronie: grandslam.pzps.pl

www.visit.olsztyn.eu

