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Zawodnik „Mikrusa”- mistrzem
i wicemistrzem Polski
Modele samochodowe

Finał MP

Startowali najlepsi modelarze z Polski, oraz z Niemiec i Słowacji. Klub „Mikrus” Jelcz-Laskowice reprezentowali Robert Okoński, Włodzimierz Kaczmarek,
Łukasz Oleńczak i Wojciech Bukryj. Impreza odbyła
się na nowym torze, pod patronatem prezydenta Nowego Sącza - Ryszarda Nowaka.
W pierwszym dniu rozgrywano eliminacje, a w niedzielę wyścigi finałowe. Łukasz Oleńczak wywalczył
pierwsze pole startowe, w „spalinówkach”, w klasie IC
-10. Ten utytułowany jelczański modelarz również udanie wystartował w eliminacjach „elektryków”. W klasie
E-10 „Formuła” uplasował się na trzecim miejscu.
Włodzimierz Kaczmarek i Wojciech Bukryj mieli
kłopoty techniczne ze swoimi bolidami. Ten pierwszy
musiał zrezygnować z udziału w finale. Natomiast
Bukryj wystąpił tylko w klasie E-10 GT, jednak bez
powodzenia.
Honor „Mikrusa” w fazie finałowej ratował Okoński. Obronił tytuł mistrza Polski w „spalinówkach”,
w klasie IC-10. W rywalizacji modeli o napędzie

Zmagania amatorów
Na kortach Klubu Tenisowego „Format” przy ulicy
Sienkiewicza w Oławie po raz
piętnasty rozgrywano turniej
singlowy pod hasłem „Non
omnis moriar”, poświęcony
pamięci tragicznie zmarłego
oławskiego tenisisty Jaremiego Korzenia
W zawodach, rozgrywanych 10 i 11 września, przy
wyjątkowo upalnej pogodzie
(w słońcu było nawet plus
40 stopni Celsjusza), uczestniczyło 23 tenisistów z Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
Szesnastu młodszych graczy,
podzielonych na cztery grupy,
rywalizowało w kategorii
„open”, natomiast siódemka
starszych seniorów („+45”)
walczyła najpierw w dwóch
grupach, systemem „każdy
z każdym”. Z grona zawodników powyżej 45 lat do finału
bezpośrednio awansowali
zwycięzcy eliminacji grupowych. Pierwsze miejsce
wywalczył Dariusz Czernik
z Oławy, który w finale po
dwusetowej walce pokonał
innego oławianina - Jacka
Falkiewicza - 2:0 (6:4, 6:4).

Na najwyższym stopniu podium finału mistrzostw Polski
Robert Okoński, zwycięzca rywalizacji modeli o napędzie
spalinowym, w klasie IC-10. Medale wręczał Ryszard
Nowak, prezydent Nowego Sącza

elektrycznym, klasie E-10 „Formuła” zajął drugie
miejsce.
- W imieniu Roberta dziękuję firmie „Jelcz” sp.
z o.o., za wspieranie tego zawodnika w bardzo udanym
sezonie letnim 2016 - mówi Jerzy Oleńczak, prezes
KMS „Mikrus” Jelcz-Laskowice.

Olavia gra!

(TN)

Siatkówka

Upalny memoriał Jaremiego
W kategorii „open” spośród zwycięzców czterech
grup w drodze losowania wyłoniono dwie pary półfinałowe.
W pierwszej rywalizowali
dwaj oławianie, a lepszym
okazał się Maciej Stelmaszek,
pokonując Andrzeja Bielę 2:0
(w setach 6:3 i 6:1). W drugim
półfinale spotkali się także
dwaj tenisiści z tego samego miasta - namysłowianie
Marcin Zarzecki i Witold Zubrzycki. Do finału awansował
ten pierwszy, po pokonaniu
„krajana” 2:0 ( 6:3, 6:4).
W niedzielnym finale
zdecydowane zwycięstwo
nad dużo młodszym rywalem
odniósł Maciej Stelmaszek.
Oławianin pokonał Marcina
Zarzeckiego z Namysłowa 2:0
(6:3, 6:0). Z kronikarskiego
obowiązku odnotujmy, że
w pojedynku o trzecie miejsce
oławianin był również lepszy
od namysłowianina - Andrzej
Biela pokonał Witolda Zubrzyckiego 2:0 (w setach 6:3
i 6:3).
- To był już piętnasty turniej, poświęcony pamięci
Jaremiego, naszego kolegi
i przyjaciela, wielkiego miłośnika i propagatora tenisa w Oławie, ale pierwszy
przy współpracy z nowym

właścicielem kortów przy
ulicy Sienkiewicza - mówi
Mariusz Pawłowski, organizator memoriału. - Mimo
tropikalnej wręcz pogody,
dopisała frekwencja, a podczas naszych dwudniowych
zmagań, cały czas panowała
sportowa i przyjacielska atmosfera. Dziękuję wszystkim,
którzy pomogli zorganizować
turniej, a zwłaszcza przedstawicielom Klubu Tenisowego
„Format”, którzy profesjo-

nalnie zarządzają oławskimi
kortami. Wszystkich sympatyków tenisa cieszy także poprawiająca się niemal z dnia
na dzień infrastruktura na tym
obiekcie. Jak zapowiadają
właściciele, za rok ma tu już
być wręcz luksusowo, więc
ten nasz amatorski w końcu
turniej uzyska jeszcze większą
rangę i zachęci do przyjazdu
do Oławy większej grupy
znanych tenisistów!
*

II liga

Na kortach KTF przy ulicy
Sienkiewicza w Oławie nie
będzie nudno także podczas
weekendu 1 i 2 października,
bo rozgrywany tam będzie
turniej dobierany. Zapisy na
miejscu w pierwszym dniu
zawodów, w godzinach od 9.30
do 9.45, a rozpoczęcie gier zaplanowano na godzinę 10.00.
Więcej informacji pod numerem telefonu 696-464-100.
Krzysztof A. Trybulski
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archiwum KT „Format”

Tenis

archiwum KMS „Mikrus” J-L

11 i 12 września rozegrano w Nowym Sączu zawody
o mistrzostwo Polski modeli o napędzie spalinowym
i elektrycznym. Świetnie spisał się Robert Okoński

Najlepsi zawodnicy XV memoriału Jaremiego Korzenia. W środku Maciej Stelmaszek (w zielonej
koszulce i z pucharem w ręku), a obok niego po lewej finalista kategorii „open” Marcin Zarzecki.
Z prawej (z pucharem w ręku) Dariusz Czernik, zwycięzca kategorii „+45”

W sobotę 1 października
siatkarze MKS Olavia rozpoczynają nowy sezon
Podopieczni trenera Arkadiusza Stadnika podejmować
będą w hali Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej drużynę
WKS „Sobieski-Arena” Żagań,
którą niedawno w finale turnieju o puchar burmistrza Oławy
pokonali 2:0.
- Towarzyskie zawody mają
zupełnie inny charakter niż
mecz o ligowe punkty, więc na
pewno nie będzie nam łatwo
walczyć z tym rywalem - mówi
szkoleniowiec Olavii. - W poprzednim sezonie w rundzie
zasadniczej dwukrotnie
ulegliśmy żagańskim wojskowym. Pokonaliśmy ich dopiero
w pierwszym pojedynku fazy
play-off.
W przerwie letniej w oławskiej drużynie nastąpiło sporo
kadrowych zmian. Odeszło
kilku doświadczonych i wartościowych zawodników, m.in.
Adrian Bocianowski, Michał
Cymerman i Leszek Kwieciński. W ich miejsce pozyskano jednak także niezłych
i ogranych w ligach siatkarzy
- Macieja Kęsickiego, Rafała
Jarząbskiego i Dawida Migdalskiego.
*
Mecz z Sobieskim Żagań
rozpocznie się o godzinie
17.00. Wstęp do hali OCKF
jest wolny!
(KAT)

