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Nie zgasili 
„Gwiazdy”

s.44                      s.47

Kubas zrobił 
różnicę

Ciężary 
Bogaty plon 

Jeden srebrny i trzy brązowe 
medale z mistrzostw Polski 
młodzików (do lat 15) przy-
wieźli sztangiści z powiatu 
oławskiego, a Jakub Zieliński 
ustanowił rekord kraju 
w podrzucie

Zawody rozgrywano od 
20 do 23 października w Bił-
goraju, z udziałem 259 dziew-
cząt i chłopców z całej Polski, 
a w tym była też kilkunasto-
osobowa grupa z LKS Polwica 
Wierzbno i MAKS Tytan 
Oława. W czwartek i piątek 
rywalizowały sztangistki, 
a jako pierwsza z tej grupy 
startowała Weronika Grzego-
rzewska. Podopieczna trenera 
Adama Kraski zajęła piąte 
miejsce w kategorii do 48 kg, 
zaliczając w dwuboju 94 kg 
(40+54). Jeszcze lepiej spisała 
się jej koleżanka klubowa - 
Sylwia Grzegorzewska. W ka-
tegorii do 53 kg zajęła trzecie 
miejsce i zdobyła brązowy 
medal, a jej wynik w dwuboju 
to 115 kg (54+61). Medalowy 
plon zwiększyły dwie inne za-
wodniczki z wierzbniańskiego 
klubu. Zuzanna Protokowicz 
(w kat. do 63 kg) oraz We-
ronika Olejnik (69 kg) zajęły 
także trzecie miejsca. Zuzia 
podniosła w dwuboju 124 kg 
(54+70), a Weronika 144 kg 
(64+80). W grupie kobiet wy-
stępowały także polwiczanki 
Julia Pikulska (czwarta w kat. 

do 58 kg) oraz Magdalena 
Szumska (dziesiąta w kat. 
do 69 kg). Z Magdaleną ry-
walizowała Patrycja Proko-
piuk z MAKS Tytan Oława 
i minimalnie ją wyprzedziła, 
zajmując dziewiątą pozycję.

W grupie chłopców starto-
wało sześciu reprezentantów 

powiatu oławskiego. Najle-
piej spisał się Jakub Zieliń-
ski z Tytana, występujący 
w kategorii wagowej do 85 
kg. Podopieczny Katarzyny 
Ostapskiej stoczył pasjonują-
cy bój o złoty medal z Olafem 
Pasikowskim z LUKS Gryf 
Bujny. Oławianin przegrał 

walkę w dwuboju tylko jed-
nym kilogramem. Świetnie 
spisał się zwłaszcza w pod-
rzucie - wynikiem 146 kg 
ustanowił nowy rekord Polski 
młodzików. Potem ten sam 
ciężar zaliczył Pasikowski, 
co mu zapewniło złoty medal 
i tytuł mistrza Polski. 

Z pozostałych naszych 
zawodników niezły występ 
miał Szymon Kołtowski z Ty-
tana, który był piąty w kat. do 
69 kg. Szóste miejsce w kat. 
56 kg zajął Szymon Wójcik 
z Polwicy, a siódme w kat. do 
62 kg - jego kolega klubowy 
Jacek Zawłodzki. Na dalszych 
miejscach w swoich katego-
riach uplasowali się Radosław 
Kanar z Tytana i Jakub Mały 
z Polwicy. 

Warto też dodać, że na 
mistrzostwach w Biłgoraju 
LKS Polwica Wierzbno zajął 
drugie miejsce w klasyfikacji 
drużynowej. Wyprzedzony 
tylko przez Zawiszę Byd-
goszcz, LKS pozostawił za 
sobą aż 66 drużyn, w tym spo-
rą grupę z czołowych polskich 
ośrodków sportu ciężarowego. 
Brawo!

Krzysztof A. trybulsKi
 kat@gazeta.olawa.pl

Rekordowo-medalowy plon 
sztangistów Polwicy i Tytana

Jakub Zieliński na najwyższym stopniu podium podczas dekoracji za podrzut w kategorii wagowej do 85 kg
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Sylwia Grzegorzewska wywalczyła jeden z trzech brązowych medali 
dla LKS Polwica Wierzbno
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Tenis 
LTM-2016 

Na kortach KT „Format” 
w Oławie, przy ulicy Sienkie-
wicza, rozegrano 15 paź-
dziernika turniej, kończący 
rozgrywki Ligi Tenisa Ziemne-
go „Marcinkowice 2016”

W zawodach finałowych 
rywalizowało 12 najlepszych 
ligowych graczy, wyłonio-
nych w fazie zasadniczej, 
rozgrywanej od początku maja 
do końca września, na kortach 
Marcinkowickiego Centrum 
Sportu. W eliminacjach wal-
czyło prawie czterdziestu 
zawodników, w dziewięciu 
grupach. Co miesiąc podsu-
mowywano wyniki i na tej 
podstawie dokonywano zmian 
w grupach - najlepsi awan-
sowali wyżej, słabsi spadali 
niżej. Po rozegraniu we wrze-
śniu piątej rundy, sporządzono 
klasyfikację generalną, wyła-

niając uczestników Turnieju 
Masters. Najlepszym graczem 
fazy zasadniczej okazał się 
Krzysztof Maćków, który 
wygrał wszystkie pojedynki, 
podobnie jak Jarosław Kli-
szewski. Następne miejsce 
zajął Daniel Olszewski, który 
wygrał łącznie 10 pojedyn-
ków, a według ligowych sta-

tystyków, toczył najbardziej 
zacięte i wyrównane mecze. 
Rozegrał łącznie 33 sety i re-
kordową liczbę 285 gemów. 

Po siedem wygranych 
spotkań mieli na koncie Kamil 
Łęczycki i Janusz Parusel, 
a do mistrzowskiego turnie-
ju awansowali także: Ma-
rek Krizar, Mirosław Socha, 

Wojciech Łęczycki, Tomasz 
Jurczak, Lucjan Krajewski, 
Marek Sokołowski i Jarosław 
Bąk. 

W ścisłym finale turnieju 
mistrzów wystąpiło trzech 
zawodników, którzy walczyli 
systemem „każdy z każdym”, 
rozgrywając po jednym secie, 
tzw. dużym tiea-breaku, do 

dziesięciu zdobytych punk-
tów. W pojedynku, decydu-
jącym o końcowym trium-
fie, Kamil Łęczycki pokonał 
Krzysztofa Maćkowa 10:8. 
Trzecie miejsce zajął Miro-
sław Socha.

Równolegle do ligi sin-
glowej, rozgrywano ligę de-
blową, w której triumfowała 

para Tomasz Jurczak - Marek 
Krizar.

Uroczyste podsumowanie 
ligi odbyło się wieczorem 
15 października, na korcie 
w Marcinkowicach, gdzie jej 
główny organizator Kazimierz 
Pilch wręczył najlepszym za-
wodnikom puchary i nagrody 
rzeczowe.

(KAt) 
Fot.: archiwum KTF Oława

Oławsko-marcinkowickie smeczowanie

Rundę zasadniczą rozgrywano na kortach Marcinkowickiego 
Centrum Sportu

Tam też podsumowano ligę i wręczono najlepszym zawodnikom 
puchary oraz nagrody rzeczowe


