Szanowni Państwo,

29 lutego #1DayMore4Volleyball
Już ponad 141000 uczestników zostało zarejestrowanych do udziału w drugiej edycji
„dodatkowego dnia dla siatkówki” #1DayMore4Volleyball! Po raz drugi w historii ta
masowa akcja odbędzie się w dodatkowym dniu roku przestępnego – 29 lutego 2020 roku.

Proces rejestracji do prowadzonej przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) akcji
rozpoczął się na początku stycznia. Do wzięcia udziału w wyzwaniu zachęcali tacy sportowcy
jak Eda Erdem, Tijana Bošković, Wiczesław Krasilnikow, Florian Schnetzer czy Joanna Wołosz.
Pokazując swoje umiejętności z piłką zapraszali entuzjastów siatkówki w całej Europie do
spróbowania swoich sił w #1DayMore4Volleyball.
Film promujący #1DayMore4Volleyball: https://www.youtube.com/watch?v=L-nk3o62eDc
Każdy może zarejestrować swoje własne wydarzenie i rozegrać ze znajomymi mecz do
symbolicznych 29 punktów – nie jest wymagana pełna drużyna. Rejestracji można dokonać
na stronie wydarzenia: https://1daymore4volleyball.cev.eu/, a uczestnicy, którzy podzielą
się w mediach społecznościowych zdjęciami i filmami opatrzonymi oficjalnym hasztagiem
będą mogli wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe, takie jak piłki Mikasa koszulki czy bilety na
Superfinały Ligi Mistrzów lub finał Pucharu CEV.
Nagrody będą przyznawana w kilku kategoriach: liczba uczestników, kreatywność, najlepsza
inicjatywa szkolna, najdłuższa wymiana, najlepsze zdjęcie (szczegóły tutaj:
https://1daymore4volleyball.cev.eu/organiser).
Jedną z najciekawszych kategorii jest z pewnością popis umiejętności z piłką na Instagramie
#VolleySkillChallenge (szczegóły: https://1daymore4volleyball.cev.eu/volleySkillChallenge),
do którego zachęca między innymi Bruno Rezende.

Brudno Rezende zaprasza do wzięcia udziału w akcji
: https://www.youtube.com/watch?v=Eim7rzN-oLw
#1DayMore4Volleyball!
Cel akcji: Celem jest rozegrać możliwie jak najwięcej meczów w przeciągu jednego dnia na
obszarze całej Europy, aby zorganizować rozrywkę i w ten sposób stworzyć poczucie jedności
i fair play, aby zwiększyć popularność piłki siatkowej i rozpropagować ten sport w mediach
społecznościowych i w mediach ogólnie. Rodzina siatkarska to jeden zwarty zespół łączący
całą Europę.
Kto może być uczestnikiem akcji?: Każda osoba chętna i spełniająca niezbędne warunki do
udziału w zawodach, gracze profesjonalni i amatorzy, gracze rekreacyjni jakiegokolwiek
poziomu, w każdym wieku, jak również dzieci w wieku szkolnym oraz zespoły koedukacyjne.
Zasady akcji: W ramach akcji można rozegrać tylko jednego seta, ale również cały mecz
(organizatorzy podejmują decyzję o tym, ile setów zostanie rozegrane). Minimum jeden set
musi zostać rozegrany do 29 punktu!
Zachęcamy do udziału!

