Boisko do siatkówki plażowej
Przy Gminnym Ośrodku Sportu, obok kompleksu boisk pod namiotami, funkcjonuje boisko do siatkówki plażowej.
Siatkówka plażowa jest jednym z popularniejszych sportów rekreacyjnych. Różni się od siatkówki halowej m.in.: ilością
zawodników, krótszymi setami oraz strukturą i wymiarami boiska. Boisko do siatkówki plażowej jest prostokątem o
wymiarach 16 x 8 m., z każdej strony otoczone tzw. wolną strefą, a podłożem jest drobnoziarnisty, pozbawiony wszelkich
kamieni piasek.
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Gminny Ośrodek Sportu (/)
Gminny Zespół Komunalny (http://www.gzk.pawlowice.pl/)
Gminny Ośrodek Kultury (http://www.kultura.pawlowice.pl/)
Gminna Biblioteka Publiczna (http://www.biblioteka.pawlowice.pl/)
Gminny Zespół Oświaty (http://www.oswiata.pawlowice.pl/)
Ośrodek Pomocy Społecznej (http://www.ops.pawlowice.pl/)
Wodociągi Pawłowice (http://www.wodociagi.pawlowice.pl/)

Kontakt
Gminny Ośrodek Sportu
ul. Sportowa 14
43-250 Pawłowice
gos@pawlowice.pl (mailto:gos@pawlowice.pl)
tel./fax 32 4724 215
Centrum Multidyscyplinarne
(lodowisko, wrotkarnia):
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