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Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że Wielki Finał 28. edycji Ogólnopolskich
Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving
zostanie rozegrany 1-3 lipca 2022 roku w Arenie Gliwice.
We wszystkich szesnastu województwach naszego kraju od września toczą się rozgrywki
minisiatkówki w kategorii „2”, „3”, „4” dziewcząt i chłopców. Rozgrywki regionalne
podzielone są na etapy: Turnieje Miejskie, Eliminacje Wojewódzkie oraz Finały
Wojewódzkie.
Do Wielkiego Finału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej kategorii – dziewcząt oraz
chłopców. Już teraz pragniemy wspólnie z naszym partnerem Grupą Ferrero w Polsce
poinformować, że Wielki Finał KINDER Joy of moving, podczas którego będziemy wspólnie
świętowali 15-lecie współpracy, zostanie rozegrany w terminie 1-3 lipca 2022 roku.
Po raz drugi miejscem rywalizacji najlepszych drużyn w Polsce będzie Arena Gliwice,
dokładnie tak samo jak przed rokiem. To bowiem jeden z najnowocześniejszych i
największych obiektów tego rodzaju w Polsce. Obiekt, który został oddany do użytku w 2018
roku i może pomieścić 17 tysięcy osób, gościł już wielu sportowców, m.in. piłkarzy ręcznych,
koszykarzy, a także siatkarzy – w tym aktualnych mistrzów świata.
– Bardzo się cieszymy, że razem z miastem Gliwice i Areną Gliwice ponownie
możemy organizować to wielkie wydarzenie. Dla nas to kontynuacja dobrej
współpracy z miastem i przedstawicielami Areny Gliwice – powiedział Sebastian
Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

– Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce o Puchar KINDER Joy of moving
to nie tylko największe i najważniejsze wydarzenie siatkarskie dla dzieci
i młodzieży w naszym kraju, ale i serce naszego programu KINDER Joy of moving.
Wierzymy, że sport dzieci i młodzieży zasługuje na wyjątkową oprawę, dlatego
cieszymy się, że po raz drugi Wielki Finał rozgrywek odbędzie się na Arenie
Gliwice – mówi Magdalena Szozda, Brands Partnership & KINDER Joy of
moving Manager, Ferrero Polska Commercial.
Arena Gliwice gościła siatkarzy w ramach rozgrywek CEV Ligi Mistrzów, męską
reprezentację Polski w meczach towarzyskich, a 28 maja 2022 roku zagrają tam zawodniczki
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seniorskiej drużyny narodowej w spotkaniu towarzyskim z reprezentacją Niemiec. Będzie to
debiut reprezentacji Polski pod wodzą nowego trenera Stefano Lavariniego. Półtora
miesiąca później w tym samym miejscu przed szansą wywalczenia tytułu mistrza kraju w
danej kategorii „2”, „3”, „4” dziewcząt i chłopców stanie blisko tysiąc młodych adeptów
siatkówki z całej Polski.
– To piękny i funkcjonalny obiekt, w którym wspaniale gra się w siatkówkę. Do
tego bardzo nowoczesny oraz posiadający pełne zaplecze, aby odpowiednio
przygotować się do meczu – powiedział Łukasz Kaczmarek, atakujący Grupy
Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, który kilkanaście lat temu sam brał udział w
rozgrywkach minisiatkówki i zdobywał medale.
28. edycja Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER
Joy of moving będzie już kolejną, którą Polski Związek Piłki Siatkowej i Grupa Ferrero
zorganizują ze Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej.
– Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny Wielki Finał Ogólnopolskich
Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving
odbywać się będzie w województwie śląskim. W tym roku po raz drugi z rzędu
zapraszamy wszystkie najlepsze zespoły do Areny Gliwice. Żywię nadzieję, że
czas spędzony na największym turnieju minisiatkówki w całej Europie, będzie dla
wszystkich uczestników możliwością nie tylko do pokazania swoich ogromnych
umiejętności siatkarskich, ale także okazją do nawiązania nowych znajomości i
przyjaźni z rówieśnikami z całej Polski – podkreślił Marcin Weiner, prezes
Śląskiego Związku Piłki Siatkowej.
Przypominamy, że Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar
KINDER Joy of moving mają na celu popularyzację minisiatkówki, szeroko pojętej
aktywności fizycznej oraz zasad fair play wśród dzieci i młodzieży.
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