28 WRZEŚNIA 2019 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Tenis stołowy narodził się w Anglii w latach 80-tych , znany też potocznie jako ping-pong- jest to gra,
polegająca na odbijaniu piłeczki rakietką tak, by przeleciała nad siatką lub obok siatki na drugą
połowę stołu. Piłeczka na połowie przeciwnika może uderzyć o stół tylko raz.
O popularności tej dyscypliny w powiecie Mińskim może świadczyć fakt, że mimo pięknej
pogody, sprzyjającej spacerom lub innym aktywnościom w aurze złotej polskiej jesieni w sobotę 28
września blisko 100 zawodników wzięło udział w drugim turnieju wchodzącym w skład tegorocznego
Cyklu Turniejów w Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego. Warte podkreślenia wydaje się
fakt, że tenis stołowy w powiecie Mińskim przez wiele lat propagował Mirosław Krusiewicz- dyrektor
Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim.
Zawody zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Sport4kids przy wsparciu Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim. Turniej tradycyjnie już rozegrany został w dębskiej hali
sportowej. Koordynatorem tego sportowego przedsięwzięcia był dyrektor GOSiR Dębe Wielkie Rafał
Wtulich. Sędzią głównym sobotnich zawodów była radna powiatu mińskiego, instruktorka w Dębskiej
Sekcji Tenisa Stołowego Katarzyna Gańko.
Przy tenisowych stołach grali mali i duzi, rywalizacja równolegle odbywała się w siedmiu
kategoriach, na 12 stołach. Na zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii czekały
pamiątkowe puchary. Dla najmłodszych uczestników tenisowych zmagań, dzieci z roczników 20102013 czekały pamiątkowe medale za udział w zawodach.
Wśród najmłodszych uczestników turnieju dzieci w wieku 6-9 bezkonkurencyjny był Hubert
Dybikowski z Grzebowilka. W kat. chłopców ze Szkół Podstawowych z kl. IV-VI złoto wywalczył
mieszkaniec Starej Niedziałki Antonii Skrzeczkowski. Aleksandra Rybacka z Wielgolasu okazała się
najlepszą zawodniczką w rocznikach: 2007-2009. Michał Kowalski z gminy Dębe Wielkie, udowodnił
niedowiarkom, że jest w formie, to on pewnie wskoczył na najwyższy stopień podium wśród
młodzieżowców. Najlepszą nastoletnią zawodniczką została Katarzyna Purgał z Mistowa. W kategorii
OPEN Mężczyzn obyło się bez większych niespodzianek, w geście tryumfu puchar wysoko wznosił
mieszkaniec Wielgolasu, Konstanty Janusz. Tenis to wcale nie jest męski sport, to udowodniła Agata
Kwiatkowska z Żakowa, która zajęła pierwszą lokatę w kat. OPEN Kobiet.
Organizatorzy ponadto pamiątkowymi statuetkami nagrodzili dwie postacie, które swą
postawą udowodnili, że tenis stołowy jest dyscypliną całego życia. Wyraz temu dali: dziewięcioletni
Adam Wiącek, najmłodszy uczestnik zawodów oraz Stanisław Trzpioła (rocznik 1959) – najbardziej
doświadczony zawodnik turnieju.
Puchary, statuetki oraz medale zwycięzcom wręczali: wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof
Kalinowski, dyrektor GOSiR Dębe Wielkie Rafał Wtulich oraz radna Powiatu Mińskiego Katarzyna
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Gańko. Podczas ceremonii wręczenia nagród nie mogło zabraknąć także smoka ze Studium Języków
Obcych – partnera imprezy.

Za zakup trofeów dziękujemy: Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim oraz
Powiatowi Mińskiemu. Za uchwycenie graczy migawką obiektywu dziękujemy Gabrieli Trochimiuk
oraz Agacie Konowrockiej.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Poniżej prezentujemy wyniki turnieju:
➢
Dzieci ze szkół podstawowych z kl. I-III (rocznik: 2010-2013)
1. Dybikowski Hubert
2. Kaim Angelika
3.Kaim Kamila
➢ Chłopcy ze szkół podstawowych z kl. IV-VI (rocznik: 2007-2009)
1. Skrzeczkowski Antonii
2. Kowalski Krzysztof
3. Gruszka Marcin
➢ Chłopcy ze szkół podstawowych z kl. VII- VIII (rocznik: 2004-2006)
1. Michał Kowalski
2. Chmielewski Filip
3. Trejda Piotr
➢ Dziewczęta ze szkół podstawowych z kl. IV-VI (rocznik: 2007-2009)
1. Rybacka Aleksandra
2. Jurkowska Weronika
3. Zawadka Oliwia
➢ Dziewczęta ze szkół podstawowych z kl. VII-VIII (rocznik: 2004-2006)
1. Purgał Katarzyna
2. Zagórska Natalia
3. Zagórska Aleksandra
➢ OPEN Kobiet (rocznik: 2003 i starsze)
1. Kwiatkowska Agata
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2. Szostak Wiktoria
➢ OPEN Mężczyzn (rocznik: 2003 i starsi)
1. Konstanty Janusz
2. Odalski Zbigniew
3. Jurkowski Janusz
Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnych zawodach. Okazja do rewanżu nadarzy się już 26
października podczas kolejnych zawodów w ramach tegorocznego Cyklu Turniejów w Tenisie
Stołowym o Puchar Starosty Mińskiego.

