
 

 
 

 

 

PLAŻA OPEN WRACA DO CIESZYNA 

22 – 24 CZERWCA – RYNEK 

 

 

 
 
Organizatorzy projektu Plaża Open wraz z miastem Cieszyn i Miejskim Ośrodkiem Sportu 
 i Rekreacji w Cieszynie  po ubiegłorocznym sukcesie turnieju Plaża – Siatkówka Plażowa 
postanowili kolejny raz wysypać piasek i zbudować boiska do siatkówki plażowej na rynku. 
 
W zeszłym roku projekt zyskał uznanie w oczach zarówno władz miasta jak i mieszkańców 
 i zawodników, a oprócz zmagań siatkarzy oraz siatkarek plażowych, na zgromadzonych gości 
czekało wiele niezwykłych atrakcji. Były to między innymi: mecz Gwiazdy kontra Kabaret 
Łowcy.B, spotkanie z Wiktorem Krebokiem, warsztaty siatkarskie dla dzieci z Marcinem 
Prusem i Marcinem Nowakiem oraz wiele innych. 
 
Najważniejszym widowiskiem w tym roku będzie zapewne turniej główny dla kobiet  
i mężczyzn. Dzięki współpracy z Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej w ramach projektu Plaża 
Open obędzie się Puchar Śląska, w którym pula nagród finansowych i rzeczowych wyniesie 
5500 złotych! Oprócz nagród trzy najlepsze pary turnieju żeńskiego i męskiego awansują do 
finału, który odbędzie się w Pile w dniach 10-11 sierpnia. Uroczystym zakończeniem 
tegorocznego projektu będzie Gala „Plaża Open”, na którą zostaną zaproszeni zwycięzcy i 
goście specjalni. 
 
Cieszyński rynek jest idealnym miejscem do odpoczynku, relaksu i zabawy. Podczas projektu 
Plaża Open zorganizowanych zostanie wiele atrakcji dla kibiców, młodzieży i rodzin z dziećmi. 
Przygotowane zostaną warsztaty robiącej w naszym kraju ostatnio niesamowitą karierę 
Zumby, nie zabraknie także gier i zabaw terenowych, w których każdy może wziąć udział. 
Nieodłącznym elementem zeszłorocznych turniejów były zawody Vyllej Balona. Tegoroczne 
wakacje na Plaży Open nie mogą obyć się bez tej gry. Cała zabawa polega na tym, że gra się 
balonem napełnionym wodą w zespołach trzyosobowych, a przegrywa ten nad kim 
wspomniany balon „wybuchnie”. Ważna jest dobra zabawa i nazwa własna zespołu, tutaj 
liczymy na inwencję twórczą uczestników. 



 

 
 

Turniej w Pszczynie spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem. Impreza w Cieszynie również 
będzie maksymalnie obsadzona. Zgłosiło się prawie 80 par! Są to zawodnicy, którzy już w 
zeszłym roku wzięli udział w projekcie jak i nowi, którzy chcą się sprawdzić na Rynku w 
Cieszynie. 
 
Zapraszamy również do oddawania swoich głosów na Cieszyn w sondzie pod tytułem Miasto 
Plaży na łamach naszej strony internetowej.  
 
Cieszyn jest miastem dla organizatorów szczególnym, ponieważ to właśnie tutaj kilka lat 
temu zrodził się pomysł zorganizowania wielkiego turnieju, rozgrywanego w kilku miastach w 
całym kraju. Wtedy osoby odpowiedzialne za ten projekt nie sądziły, że sprawa posunie się 
tak daleko, że Plaża Open stanie się ogólnopolskim wydarzeniem, na które przyjadą media z 
całej Polski, najlepsi zawodnicy z całego kraju, a także wiele znakomitych osobistości 
związanych z Polską Siatkówką. 


