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Siatkówka

Zgrupowanie kadry
Przebywająca w Jelczu-Laskowicach siatkarska
reprezentacja Polski do
lat 20 rozegrała dwa
sparingi z kadrą
narodową juniorów Turcji.
W pierwszym młodzi
Polacy pokonali
swoich rówieśników 3:1,
a w drugim ulegli im 0:3

Remisowy
dwumecz z Turcją
Oba spotkania rozegrano w hali jelczańskiego
Centrum Sportu i Rekreacji,
10 i 11 sierpnia. We wtorek
zacięty był tylko pierwszy set, który podopieczni

trenera polskiej kadry Sebastiana Pawlika przegrali
28:30. W kolejnych Polacy
wyraźnie dominowali, a Turcy tylko raz przekroczyli
barierę dwudziestu punktów.

Mimo towarzyskiego charakteru spotkań, oba miały uroczystą oprawę. Na fot. reprezentacja Polski
przed pierwszym meczem, w czasie odgrywania hymnu narodowego

Ostatecznie Polska pokonała
we wtorek Turcję 3:1.
Środowe spotkanie zaczęło się podobnie jak to w poprzednim dniu. Pierwszy set
wygrali Turcy 27:25, po zaciętej walce. Potem było jednak
trochę inaczej. Drugi set,
nie mniej ciekawy, również
zakończył się minimalnym
zwycięstwem gości 25:23.
W trzecim przewaga drużyny

W meczach młodych siatkarzy Polski i Turcji nie brakowało efektownych zagrań

Wakacyjne zawody
Na oławskich kortach, przy
ulicy Sienkiewicza, rozgrywano
6 sierpnia singlowy turniej
wakacyjny, zorganizowany
przez Klub Tenisowy
„Format”. Kibice śledzili
zmagania zawodników, siedząc
wygodnie na krzesełkach
i fotelach pod parasolami na
nowej trybunie, Gotowa jest już
także ścianka treningowa, na
której mogą ćwiczyć amatorzy
tenisa ziemnego, zarówno
dzieci jak i dorośli...

gościła kadra Polski kadetów (U-18), przygotowująca
się do mistrzostw Starego
Kontynentu, które odbędą się
w marcu 2017, na Słowacji
i na Węgrzech. Obie nasze
ekipy były bardzo zadowolone
z warunków, jakie stworzono
im w trakcie obozów przygotowawczych.
Tekst i fot.:
Arkadiusz Okoń

sport@gazeta.olawa.pl

Coraz bardziej komfortowo na kortach
Ta poprawa infrastruktury,
z której korzystają miłośnicy tenisa ziemnego, to efekt
pierwszych prac modernizacyjnych na kortach, zapowiadanych i wdrażanych przez nowego właściciela oławskiego
obiektu, położonego malowniczo nad Oławką - siechnicką
firmę „Format Deweloper”.

Te starania docenili zawodnicy, występujący w wakacyjnym turnieju singlowym
- odwdzięczyli się dobrą formą sportową. 17 tenisistów
z Brzegu, Jelcza-Laskowic,
Marcinkowic, Namysłowa,
Oławy, Siechnic, Strzelina
i Wrocławia, walczyło na
sześciu kortach, systemem

ˇ

Szkółka wakacyjna

Na kortach KTF, przy ulicy Sienkiewicza w Oławie,
działa wakacyjna szkółka tenisowa dla dzieci.
Szczegółowe informacje można uzyskać podczas
zajęć na kortach oraz telefonicznie, u trenera
Macieja Stelmaszka - nr: 696-464-100.

pucharowym. Po pierwszej
rundzie podzielono graczy
na dwie grupy - zwycięzcy
walczyli w turnieju głównym,
zaś przegrani - w turnieju
pocieszenia.
Po kilkunastu zaciętych
rundach i trzymających w napięciu pojedynkach wyłoniono najlepszych w poszczególnych kategoriach. W grupie
„50+” zwyciężył Zbigniew
Jop z Wrocławia, który pokonał w finale Eugeniusza
Mruka z Jelcza-Laskowic.
W turnieju pocieszenia
najlepszym okazał się Dariusz
Rudnicki, zaś główne trofeum
zdobył Maciej Stelmaszek,

archiwum KT „Format”

Tenis

znad Bosforu nie podlegała
dyskusji - Turcja wygrała
25:19 i cały mecz 3:0.
Młodzieżowa reprezentacja Polski, przygotowująca się
do mistrzostw Europy juniorów, które będą rozgrywane
za kilka tygodni w Bułgarii,
przebywała na zgrupowaniu
w Jelczu-Laskowicach przez
11 dni. Nieco wcześniej, na
początku lipca, w hali CSiR

Kibice mogli oglądać turniej z nowej i ładnie się prezentującej
trybuny

pokonując w ścisłym finale Piotra Łabowskiego 2:0
(w setach 6:1 i 6:3).
Najlepsi gracze oraz
inni uczestnicy turnieju

otrzymali nagrody rzeczowe,
ufundowane przez firmę „Format Deweloper”.
(KAT)

Piłka ręczna

Turniej międzynarodowy
Podopieczni trenera Janusza
Wawrzyniaka wzięli udział
w turnieju „Cell Cup 2016”
Oławska drużyna występowała w kategorii do lat 14,
w grupie „B”, liczącej sześć
zespołów. Wygrała z Dinamem Pancevo i Szigetszentmiklósi KSK, oraz poniosła
porażki - z Telekom Veszprem, Diomidis Argous HC
i Pick II Szeged. Zajęła czwarte miejsce w grupie, a potem
rywalizowała o miejsca od 13
do 16. Pierwszy mecz, z węgierskim Várpalotai Bányász
SK, wygrali oławianie 22:15.
W spotkaniu o 13. miejsce
zmierzyli się z fińskim Riihimaki Cocks Boys. Bardzo za-

cięte spotkanie rozstrzygnęło
się w końcowych minutach.
Lepsi okazali się Finowie,
więc MJO zajął 14. miejsce.
Turniej wygrała reprezentacja
Izraela, która pokonała w finale węgierski KISE Éles.
- Patrząc z perspektywy
czasu, mogliśmy zajść w tym
turnieju trochę wyżej - mówi
Tomasz Padula, opiekun młodych oławskich szczypiornistów. - Na Węgry pojechaliśmy z marszu, bez większych przygotowań. Niektórzy
nasi chłopcy przybyli tam
z rodzicami, prosto z wakacji
na południu Europy. Natomiast dla drużyn węgierskich
są to najważniejsze zawody
w roku. Kluczowe spotkanie
dla układu w grupie rozgrywaliśmy z greckim Diomidisem. Spodziewaliśmy się z ich
strony „radosnej” gry, a oni
zaskoczyli nas konsekwencją

i cierpliwym budowaniem
akcji. Mimo to prowadziliśmy
przez większą część meczu,
ale pod koniec przyszło załamanie i przegraliśmy kilkoma
bramkami. Udział w turnieju
na Węgrzech oceniam jednak
bardzo pozytywnie. Chłopcy
mieli okazję powalczyć z europejskimi rywalami, prezentującymi odmienne style gry.
Na bardzo wysokim poziomie
stała organizacja zawodów,
wliczając w to logistykę i wyżywienie. Bardzo dziękuję
rodzicom, którzy nie tylko
pokryli większość kosztów, ale
byli skłonni skrócić wakacje
i przywieźć niektóre swoje pociechy bezpośrednio na Węgry.
Wyniki oławian
Faza grupowa
Dinamo P. - MJO 8:26
MJO - Veszprém 12:17

archiwum LKPR MJO Oława

MJO czternasty na Węgrzech

Młodzi oławscy szczypiorniści na wspólnym zdjęciu z zawodnikami greckiego klubu Diomidis
Argous

MJO - KSK 28:13
Diomidis - MJO 21:17
MJO - Pick Szeged 9:20

Mecze o miejsca 13-16
Várpalotai - MJO 15:22
MJO - Riihimaki 20:22
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