TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W sobotę 29 września 2018 w hali sportowej w Dębem Wielkim odbył się drugi
turniej tenisa stołowego z Cyklu Pięciu Turniejów w Tenisie Stołowym o
Puchar Starosty Mińskiego. Organizatorem tej sportowej imprezy było
stowarzyszenie Sport4Kids przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji oraz wsparciu finansowym ze strony Powiatu Mińskiego.
Patronat nad tym sportowym wydarzeniem objęli: Starosta powiatu
Mińskiego Antonii Jan Tarczyński oraz Wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski.
W zawodach, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez związanych z
tenisem stołowym na terenie powiatu Mińskiego rywalizowało blisko 80 osób.
Sędzią głównym sobotnich rozgrywek była wieloletnia zawodniczka,
obecnie instruktorka tenisa stołowego, Katarzyna Gańko. Rafał Wtulich Dyrektor GOSiR Dębe Wielkie był koordynatorem zawodów .
Sportowa walka o medale i puchar toczyła się aż w sześciu kategoriach na
12 stołach. Kibice dopisali, a emocji nie brakowało 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W kat. Dzieci ze Szkół Podstawowych z kl. I-III, bezkonkurencyjny okazał się
Krzysztof Kowalski (S.P. Pustelnik, adept dębskiej sekcji tenisa stołowego).
Wśród zawodniczek w urodzonych w latach: 2006-2008 „złoto” zgarnęła
Magdalena Kaczorek (S.P. Wiśniew). Michał Kowalki (S.P. Pustelnik,
zawodnik dębskiej sekcji tenisa stołowego) po raz kolejny udowodnił, że potrafi
grać w „ping ponga” i to on stanął na najwyższym stopniu podium w kat.
Chłopców z S.P. z kl. IV-VI.

Kwiatkowski Jakub okazał się najlepszym

zawodnikiem w kat. Młodzież z S.P. z kl. VII-VIII oraz z oddziałów
Gimnazjalnych a wśród dziewcząt „numerem jeden” została Angelika Myka
(S.P. Wielgolas). W kategorii OPEN Artur Kasprzak nie zawiódł i po raz
kolejny w geście tryumfu wzniósł puchar za I miejsce.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii otrzymali
pamiątkowe puchary i dyplomy. Uczestnicy najmłodszych kategorii nagrodzeni
zostali pamiątkowymi medalami za udział w rozgrywkach.
Pamiątkowymi statuetkami organizatorzy nagrodzili dwie postacie, które
w sposób szczególny wyróżniły się z zawodników grających. Najmłodszym
zawodnikiem , który wziął udział w wspólnej zabawie był ośmioletni Antonii
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Skrzeczkowski.Zaszczytnym mianem najbardziej doświadczonego zawodnika
turnieju okrzyknięty został Piotr Lisowski (rocznik: 1953, mieszkaniec Gminy
Dębe Wlk.), gdzie niejeden młodszy kolega mógłby pozazdrościć mu werwy i
energii.

Poniżej prezentujemy wyniki sobotnich rozgrywek:
I.

Dzieci z S.P. z kl. I-III (rocznik: 2009-2012)
1. Krzysztof Kowalski (S.P. Pustelnik)
2. Jakub Wocial (S.P. Wiśniew)
3. Antonii

II.

Skrzeczkowski

(Stara

Niedziałka)

Chłopcy ze szkół podstawowych z kl. IV-VI (rocznik: 2006-2008)
1. Michał Kowalski (S.P. Pustelnik)
2. Kajetan Wojnar (S.P. Dębe Wlk.)
3. Sebastian Wójcik (S.P. Wielgolas)

III.

Chłopcy ze szkół podstawowych z kl. VII, VIII oraz z oddziałów
gimnazjalnych ( rocznik: 2003-2005)
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1. Jakub Kwiatkowski (S.P. Wielgolas)
2. Michał Kowalski (S.P. Pustelnik)
3. Popławski Marek (S.P. Pustelnik)

IV.

Dziewczęta ze szkół podstawowych z kl. IV-VI (rocznik: 20062008)
1. Magdalena Kaczorek (S.P. Wiśniew)
2. Magdalena Puławska (S.P. Wiśniew)
3. Oliwia Lech (S.P. Wielgolas)

V.

Dziewczęta ze szkół podstawowych z kl. VII, VIII oraz z oddziałów
gimnazjalnych (rocznik: 2003-2005)
1. Angelika Myka (S.P. Wielgolas)
2. Katarzyna Purgał (S.P. Wiśniew)

VI.

3. Agata

Kwiatkowska

OPEN

(rocznik:

2003

(S.P.

Żaków)

i

starsi)

1. Artur Kacprzak (Mińsk Maz)
4. Paweł Bątruk (Dębe Wlk.)
5. Krzysztof Bątruk (Dębe Wlk.)
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do udziału w kolejnej
odsłonie Powiatowego Cyklu Turniejów w Tenisie Stołowym, które odbędzie
się już 27 października 2018 w dębskiej hali sportowej.
Dzieci urodzone w latach: 2009-2012 z terenu naszej gminy zachęcamy do
udziału w bezpłatnych zajęciach z zakresu tenisa stołowego, które odbywają się
pod okiem instruktorki, p. Kasi Gańko w hali sportowej w Dębem Wielkim w
piątki

w

godz.

18:00-20:00.
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