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Tenis 
Jesienne zmagania 

Na kortach KTF „Format” przy 
ulicy Sienkiewicza w Oławie 
zakończyły się mistrzostwa 
amatorskiej ligi tenisowej. 
Rozegrano też turniej dobie-
ranych par

Pierwszą rundę „Ligi Te-
nisowej Format-2016” roze-
grano 10 maja, z udziałem 48 
tenisistów. Kolejna trwała od 
10 czerwca do końca lipca, 
zaś trzecia - od 16 lipca do 15 
sierpnia. Zawodnicy walczyli 
w ośmiu grupach pięciooso-
bowych i dwóch czterooso-
bowych, w zależności od 
dotychczasowych osiągnięć 
sportowych. Rywalizacja gru-

powa toczyła się systemem 
„każdy z każdym”, a mecze 
rozgrywano w indywidualnie 
uzgodnionych terminach. Po 
zakończeniu każdej rundy, 
dwóch najlepszych awan-
sowało do wyższej grupy, 
a dwaj najsłabsi spadali do 
niższej. 

Wielki finał odbył się pod 
koniec września, z udziałem 
31 zawodników, którzy po 

trzech rundach zajmowali 
najlepsze miejsca w drabince 
turniejowej. Rywalizowali 
tym razem systemem pu-
charowym - wygrywający 
awansowali do kolejnego 
etapu, a przegrywający wal-
czyli w turnieju pocieszenia, 
o dalsze miejsca w końcowej 
klasyfikacji.

Początek finałowego bie-
gania po kortach i smeczo-

wania, w sobotę 24 września, 
nie przyniósł niespodzianek. 
Do półfinałów awansowali 
zawodnicy klasyfikowani po 
fazie zasadniczej na miejscach 
od pierwszego do czwartego. 
W pierwszym półfinale, roz-
grywanym w następnym dniu, 
Maciej Stelmaszek pewnie po-
konał Przemysława Jagłę 2:0 
(w setach 6:2 i 6:0). W drugim 
pojedynku tej fazy Andrzej 
Biela wygrał z Jarosławem 
Pająkiem 2:0 (6:3, 6:3).

W meczu o trzecie miej-
sce Pająk pokonał Jagłę 2:0 
(6:3, 6:3).

Statuetkę za zwycięstwo 
w tegorocznej LTF otrzymał 
Andrzej Biela, który w ści-
słym finale pokonał Macieja 
Stelmaszka 2:0 (6:3, 6:0). 

               ***
Na kortach KTF rozgry-

wano 1 października turniej 
deblowy, w którym rywali-
zowało 11 losowo dobranych 
par. W pierwszej fazie wal-
czono w grupach, systemem 
„każdy z każdym”. W dru-
gim cyklu grali zwycięzcy 
grup, o trzy czołowe lokaty, 
zaś pary z niższych pozycji 
konkurowały o miejsca od 
czwartego do szóstego.

Najlepiej spisali się An-
drzej Biela i Lucjan Krajew-
ski, którzy w ścisłym finale 
wyprzedzili Pawła Lewickie-
go i Eugeniusza Mruka. Trze-
cie miejsce zajęli Krzysztof 
Maćków i Leszek Dębicki. 
W drugiej grupie zwyciężyli 
Waldemar Godlewski i Ma-
ciej Stelmaszek.

               *
Szczegó łowe  wyn ik i 

LTF oraz turnieju deblowe-
go są dostępne na stronie  
www.ktfolawa.pl.
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Finał LTF i „dobierany” 
turniej deblowy

W ścisłym finale tegorocznej LTF walczyli Maciej Stelmaszek...

...i Andrzej Biela, który ostatecznie okazał się najlepszym 
zawodnikiem ligowych rozgrywek

PiłkA ręcznA 
I liga 

Tylko siedem bramek stracili 
podopieczni Krzysztofa Mista-
ka w drugiej połowie spotka-
nia, z nawiązką odrabiając 
straty z pierwszej

Dla oławian mecz w Bia-
łej Podlaskiej to najdalszy wy-
jazd w sezonie. Gospodarze 
już pokazali, że na własnym 
boisku potrafią być groźni dla 
każdego. W trzeciej kolejce 
pokonali Olimpię Piekary 
Śląskie, z którą Moto-jelcz 
przegrał na inaugurację.

Początek był wyrówna-
ny, a pierwsza bramka padła 
w trzeciej minucie, kiedy do 
siatki gości trafił Piotr Pez-
da. Podopieczni Krzysztofa 
Mistaka zakasali rękawy i w 
7 minucie prowadzili 4:2, po 
bramkach Bartosza Markie-
wicza, Sebastiana Kolanki, 
Jarosława Palucha i Kamila 
Herudzińskiego. Gospodarze 
odpowiedzieli trzema kolej-
nymi golami, ale do remisu 
doprowadził Bartosz Wró-
blewski. Wyrównana walka 
trwała do 17 minuty, w której 
było 7:7. Później przeważa-
li miejscowi. Gola zdobył 
Maksim Kriuczkow, a dwa 
dołożyli Rafał Chełmiński 

i Pazda, dzięki temu AZS 
prowadził trzema bramkami. 
Trener Mistak poprosił o czas, 
ale w końcówce pierwszej po-
łowy miejscowi podwyższyli 
prowadzenie, więc było 13:9.

Początek drugiej części 
gry był udany dla Moto-Jel-
cza. Strzelanie ponownie roz-
począł Pezda, ale w kolejnych 
akcjach oławianie zdobyli 
sześć bramek, na które miej-
scowi odpowiedzieli tylko 
jednym trafieniem i w 43 
minucie był remis - po 15. 
Bramkarza gospodarzy po-
konał dwukrotnie Bartosz 
Wróblewski, po jednym golu 
dołożyli Kamil Herudziński, 
Bartosz Żubrowski, Jarosław 
Cepielik i Grzegorz Rutkow-
ski. Podopieczni Dmitrija 
Tichona otrząsnęli się z nie-
mocy i w 50 minucie osiągnęli 
dwubramkową przewagę, do 
stanu 20:18. 

Końcówka należała jed-
nak do gości. Najpierw Mar-
kiewicz zmniejszył dystans 
do jednej bramki, a potem 
dwa gole Herudzińskiego 
zapewniły Moto-Jelczowi jed-
nobramkową przewagę, którą 
podwyższył jeszcze Wróblew-

ski. Gospodarze zmniejszyli 
różnicę, po golu Bartosza 
Warmijaka, ale w ostatniej 
akcji Rutkowski ustalił wynik 

spotkania na 23:21 dla MJO. 
- Spodziewaliśmy się cięż-

kiego meczu, bo Biała Podla-
ska to gorący teren i niejeden 

zespół zgubi tam punkty - 
mówi trener Moto-Jelcza 
Krzysztof Mistak. - Gospoda-
rze zawiesili nam poprzeczkę 
wysoko, swoje zrobił daleki 
wyjazd, a podróż odbyliśmy 
w dniu meczu. W pierwszej 
połowie AZS był drużyną 
lepszą, w drugiej zaczęliśmy 
łapać swój rytm i wygraliśmy 
zasłużenie. Cieszy mnie, że 
odnieśliśmy zwycięstwo, roz-
grywając słabszy mecz. W tym 
sezonie nie mamy wyraźnego 
lidera strzelców. Tak budo-
waliśmy zespół, żeby każdy 
zawodnik mógł dołożyć swoją 
cegiełkę, niezależnie od tego, 
czy zaczyna mecz w podsta-
wowym składzie, czy wchodzi 
z ławki. Ciężar gry rozłożony 
jest między kilku zawodników 
i o to w tym chodzi. Wszyscy 
pracujemy na wynik zespołu, 

a nie na indywidualne sta-
tystyki.

AZS: Łukasz Adamiuk, 
Damian Chmurski - Piotr 
Pezda 6, Rafał Chełmiński 
5, Rafał Jaszczuk 3, Bartosz 
Warmijak 2, Hubert Skuciń-
ski 2, Maksim Kriuczkow 2, 
Bartosz Ziółkowski 1, Jakub 
Rusin, Karol Małecki, Łukasz 
Kandora.

Moto-Jelcz: Dawid Gla-
bik, Krzysztof Muszak - Grze-
gorz Rutkowski 4, Kamil 
Herudziński 4, Bartosz Wró-
blewski 4, Markiewicz 3, Bar-
tosz Żubrowski 2, Sebastian 
Kolanko 2, Jarosław Paluch 2, 
Jarosław Cepielik 1, Mateusz 
Klinger 1, Michał Wiewiórski, 
Grzegorz Celek.

ArkAdiusz OkOń 
sport@gazeta.olawa.pl

AZS Biała Podlaska - LKPR Moto-Jelcz Oława 21:23

Koncert po przerwie

Trzech zawodników Moto-Jelcza zdobyło w Białej Podlaskiej po 
cztery bramki. Jednym z nich był Bartosz Wróblewski
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Wyniki spotkań V kolejki, rozegranej 7 i 8 października

AZS BiAłA PodlASkA - Moto-JelcZ ołAwA  21:23
MTS ChRzaNów - OliMpia pieKaRy Śl.    36:26
OliMp GROdKów - OSTROvia OSTRów wlKp.   21:24
MKS KaliSz - KSSpR KOńSKie     28:37
vive ii KielCe - aSpR zawadzKie    31:25
KSzO OSTROwieC Św. - Czuwaj pRzeMyŚl    24:31
SpR TaRNów - SiódeMKa-Miedź leGNiCa    38:32

Tabela po V kolejkach

MMiejSCe                                                                 zwyCięSTwa             pORażKi           BRaMKi
          dRużyNa                                                                         ReMiSy               puNKTy               
1. Czuwaj pRzeMyŚl 4 0 1 8 159:141
2. OSTROvia OSTRów wlKp. 4 0 1 8 157:140
3. Moto-JelcZ ołAwA 4 0 1 8 134:119
4. SiódeMKa-Miedź leGNiCa 3 0 2 6 144:134
5. MTS ChRzaNów 3 0 2 6 158:152
6. SpR TaRNów 3 0 2 6 160:156
7. OliMpia pieKaRy Śl. 3 0 2 6 147:148
8. KSzO OSTROwieC Św.  2  0  3  4  148:144
9. KSSpR KOńSKie  2  0  3  4  137:137
10. aSpR zawadzKie 2 0 3 4 147:151
11. vive ii KielCe 2 0 3 4 138:143
12. MKS KaliSz 2 0 3 4 134:148
13. azS Biała pOdlaSKa 1 0 4 2 127:141
14. OliMp GROdKów 0 0 5 0 117:153

                                         *
W następnej kolejce, już w piątek 14 października Moto-

-Jelcz podejmie ASPR Zawadzkie. Początek spotkania w hali 
sportowej w Gaci - o godz. 18.30.
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Tabela I ligi


