GRAND PRIX POLSKI
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN
„OBŁĘDNA PLAŻA” 2017
Obłędna Plaża 2017 przeszła już do historii! Po trwającym cztery dni turnieju
rozgrywanym na plaży „Łazienki” w Zbąszyniu wśród pań najlepsze okazały się Katarzyna
Kociołek wraz z Dorotą Strąg, natomiast w rywalizacji męskiej po raz kolejny triumfował
Piotrek Łukasik, w tym roku grający w parze z Marcinem Ociepskim. Od czwartku do
niedzieli kibice zgromadzeni na obiekcie przy jeziorze „Błędno” byli świadkami wielu
spotkań stojących na bardzo wysokim poziomie. Łącznie do turnieju zgłosiło się aż 77 par
w dwóch kategoriach. Jest to absolutny rekord jeśli chodzi o frekwencję uczestników
turnieju w Zbąszyniu, wśród których znaleźli się reprezentanci polskich kadr seniorskich
i młodzieżowych, a nawet reprezentanci Czech. Było to prawdziwe święto siatkówki
plażowej, które dostarczyło wielu niezapomnianych emocji.
Pierwszy dzień „Obłędnej Plaży” upłynął pod znakiem turnieju eliminacyjnego kobiet.
O 8 premiowanych awansem miejsc do turnieju głównego walczyło 14 par, które zostały
podzielone na cztery grupy. Z każdej z nich do dalszej fazy rozgrywek awans uzyskiwały
zespoły znajdujące się na dwóch czołowych miejscach po rozegraniu wszystkich spotkań.
Do czwartkowej rywalizacji stanęły zarówno zawodniczki bardzo doświadczone,
posiadające na swoim koncie wiele sukcesów na arenie krajowej, jak i międzynarodowej
oraz „młoda krew” w postaci reprezentantek Polski. Poziom zmagań był naprawdę wysoki
i obfitował w wiele zaciętych i emocjonujących spotkań, z których dużą część musiał
rozstrzygać tie-break. Zwycięskie pary miały okazję do solidnego treningu przed dalszą
fazą turnieju, w której poprzeczka zawieszona była jeszcze wyżej. Ciekawostką podczas
zbąszyńskiego turnieju był odmienny, czterodniowy system gier. Dzięki takiemu ustaleniu
drabinki, mecze finałowe kobiet odbyły się, podobnie jak w przypadku turnieju męskiego,
w niedzielę.
Blisko dwanaście godzin trwała sportowa część drugiego dnia Obłędnej Plaży
w Zbąszyniu. W przepięknej aurze i przy rewelacyjnej pogodzie rozegrano ponad 40
spotkań na 4 boiskach! W drugim dniu zmagań swoją rywalizację rozpoczęli mężczyźni,
walcząc w eliminacjach o 8 miejsc premiowanych awansem do turnieju głównego. Było to

arcytrudne zadanie, biorąc pod uwagę, że do kwalifikacji zgłosiło się aż 47 par. Wśród
nich wielu doświadczonych zawodników, posiadających przeszłość kadrową i liczne
sukcesy na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Kroku im starali się dotrzymać między
innymi młodzi, ale nie mniej utalentowani uczniowie spalskiego SMS-u czy chociażby
czeska eksportowa para Dumek/Bercik, uczestnicy wielu europejskich turniejów CEV.
Pod znakiem rażącego słońca nad plażą „Łazienki” w Zbąszyniu i co najważniejsze,
fenomenalnych sportowych emocji upłynął trzeci dzień Obłędnej Plaży. Podczas sobotniej
rywalizacji rozegrano kilkanaście spotkań drabinki głównej kobiet oraz zdecydowaną
większość drabinki głównej mężczyzn. W turnieju pań do rozegrania w niedzielę pozostały
już tylko dwa mecze – o brązowy medal oraz wielki finał kobiecej Obłędnej Plaży. Po
fantastycznym

turnieju

o

upragniony

medal

w

„małym

finale”

walczyła

para Balcerowicz/Balcerowicz. Jej przeciwniczkami była nie mniej zdeterminowana
młodzież z kadry narodowej w postaci pary Gromadowska/Kłoda. Z kolei o triumf
w Obłędnej Plaży walczyły pary Kociołek/Strąg oraz Saad/Soja. To połączenie młodości
i doświadczenia zapewniły ogromne emocje w finale. Ostatecznie zwycięstwo w całym
turnieju odniosły duety Kociołek/Strąg w kategorii kobiet a w kategorii mężczyzn
zwyciężyli Łukasik/Ociepski.
Oprócz nagród dla najlepszych par organizatorzy, przygotowali statuetki dla najlepszych
zawodników imprezy. I tak, najlepszą siatkarką imprezy uznano zwyciężczynię Obłędnej
Plaży – Kasię Kociołek natomiast wśród panów na to wyróżnienie zapracował Piotr
Łukasik, który odebrał tę nagrodę drugi rok z rzędu. Poza wspomnianymi nagrodami
wręczone także zostały statuetki dla wyróżniających się graczy, które trafiły do Magdaleny
Saad oraz Bartka Malca.
Obłędna Plaża to także wiele imprez towarzyszących. W piątek na boiskach plażowych
zorganizowane zostało kino plenerowe, podczas którego odbyło się wspólne oglądanie
filmu pt. „Planeta singli”. Sobota to Aktywny Dzień Dziecka. Plaża „Łazienki” została
podzielona na kilka stref: strefa rekreacji, strefa warsztatów i konkursów sportowych, gier
i zabaw, strefa „Drewland” oraz strefa powiedz „Akuku”. Do dyspozycji przybyłych
mieszkańców były kajaki, rowery wodne, zamki dmuchane, zjeżdżalnie i wiele innych
wspaniałych atrakcji takich jak malowanie twarzy, tatuaże brokatowe, bańki mydlane. Dla
najmłodszych wystąpił Sławomir Jenerowicz – iluzjonista, komik, półfinalista programu
„Mam Talent”. Na scenie pojawiła się także Sandra Rugała uczestniczka programu „Idol”

oraz zespoły wRyło i Giganci ze Stali. Wieczorem miało miejsce oficjalne otwarcie
kompleksu „Łazienek”. Nie zabrakło sztucznych ogni oraz pokazów laserowych.
Ogromne podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
zawodów. Bez Was nie udałoby się przygotować tak wysoko i dobrze ocenianego turnieju.
Dziękujemy wszystkim partnerom - Przedszkolu „Lipowy Zakątek”, OSP Zbąszyń,
Zbąszyńskiemu Centrum Kultury, Dziennemu Domowi Senior Wigor, Bibliotece Publicznej,
telewizji TV Borek, Spółdzielni SP Telek, Gimnazjum w Zbąszyniu, Gimnazjum w Chrośnicy,
Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu, Powiatowemu
Klubowi Sportowemu MOS, Zakładowi Usług Komunalnych, Klubowi Proskos, pomocy
medycznej. Dziękujemy także wszystkim 32 sponsorom za wsparcie. Szczególne
podziękowania należą się wspaniałej młodzieży ze zbąszyńskich szkół, którzy dzielnie w
pełnym słońcu pomagali w oprawie technicznej turnieju. Instytucjami wspierającymi były:
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Powiat Nowotomyski, Gmina Zbąszyń, Polska
Siatkówka, Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej. Patronat medialny nad turniejem
sprawowały:

napiachu.pl,

strefasiatkówki,

siatkówka24.pl,

siatkówka24,

Głos

Wielkopolski, TVP3 Poznań, TVCOM.pl, Zbąszyńska Telewizja Kablowa ZTK. Wszystkim
serdecznie dziękujemy. Bez was to by się nie udało.
Przedstawiamy wyniki meczy rozegranych w niedzielę:
Turniej damski:
Mecz o 3 miejsce 12:00 – Gromadowska/Kłoda – Balcerowicz/Balcerowicz 2:0
Wielki Finał 14:00 – Saad/Soja – Kociołek/Strąg - 0:2
Turniej męski:
Ćwierćfinał nr 1 9:30 – Łukasik/Ociepski – Mariański/Pietraszko - 2:0
Ćwierćfinał nr 2 9:30 – Dumek/Bercik – Andrys/Andrys - 1:2
Półfinał nr 1 - 10:45 – Kiernoz/Malec – Łukasik/Ociepski - 1:2
Półfinał nr 2 - 11:00 – Dzikowicz/Parcej – Andrys/Andrys - 2:0
Mecz o 3 miejsce – 13:00 - Andrys/Andrys - Kiernoz/Malec - 2:1
Finał – 15:00 - Parcej/Dzikowicz - Łukasik/Ociepski - 1:2

