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To już czwarta edycja ogólnopolskiego turnieju ORLIK Volleymania. Rozgrywki organizowane są od 2011 roku 

na kompleksach wielofunkcyjnych „Orlik”, wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. 

Organizatorami rozgrywek są Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Piłki Siatkowej. Projekt 

finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Czwarta edycja turnieju organizowana w 2014 roku swoim zasięgiem obejmie szesnaście województw na terenie 

całej Polski. Zawodnicy i zawodniczki rywalizować będą podczas 96 turniejów. Z każdego z 6 wojewódzkich 

turniejów awansuje po jednym wygranym zespole do turnieju regionalnego. Rywalizacja kończy się turniejem 

ogólnopolskim w którym 24 zespoły walczyć będą o zwycięstwo. 

W bieżącym roku po raz pierwszy młodzież szkół podstawowych rywalizować będzie w kategorii „mikstów”. 

Zespoły składają się z 6 osób (3 dziewczynki i 3 chłopców), w tym na boisku podczas gry muszą znajdować 

się cztery osoby (dwóch chłopców i dwie dziewczynki). Turnieje odbywają się na obiektach typu Orlik, trawiastych 

boiskach przyszkolnych lub w salach sportowych w wypadku złych warunków pogodowych. Wysokość siatki 

224 cm. Pozostałe zasady zgodnie z aktualnymi przepisami minisiatkówki. 

Organizatorami turnieju na szczeblu wojewódzkim i regionalnym są wytypowani nauczyciele, którzy zajmują się 

promocją turnieju, rejestracją zgłoszonych zespołów oraz przeprowadzeniem rozgrywek. 

Każdy z uczestników turnieju wojewódzkiego otrzymuje okolicznościową koszulkę i dyplom. Na etapie 

regionalnym każdy zespół otrzymuje worek piłek do gry. 

Rekrutacja zespołów trwa do rozpoczęcia etapu wojewódzkiego. Eliminacje wojewódzkie 

rozegrane będą w terminie od 19 do 31 maja br., finały regionalne odbędą się 6 czerwca 

we Wrocławiu, 9 czerwca w Krakowie, 11 czerwca w  Warszawie oraz 13 czerwca 

w Gdańsku. Rozgrywki zakończy Finał Ogólnopolski, który zostanie rozegrany w dniach 

24-25 czerwca  w Bydgoszczy 

W rozgrywkach będą mogły uczestniczyć reprezentacje Szkół Podstawowych, Klubów Sportowych oraz drużyny 

utworzone przez społeczności lokalne i organizacje pracujące z dziećmi i młodzieżą. 
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