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KOBIETY GÓRÑ!

TenisiÊci sto∏owi spoza Ciechocinka zdominowali
rywalizacj´ w I Otwartych Indywidualnych Mistrzo-
stwach Ciechocinka w Tenisie Sto∏owym, które zo-
sta∏y rozegrane 23 lutego w ciechociƒskiej Hali Sporto-
wej. W zawodach wzi´∏o udzia∏ 31 zawodników w wieku
15-66 lat, którzy rozpocz´li rywalizacj´ od fazy gru-
powej, a szesnastu najlepszych zakwalifikowa∏o si´
do fazy pucharowej. Turniej wygra∏ 64-letni Kazimierz
Turzyƒski (Elblàg). Kolejne miejsca zaj´li: Przemys-
∏aw Ratajczyk (Zakrzewo), Marek Urbaƒski (Ostrowàs)
i Marek Buszka (Aleksandrów Kujawski).

Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiàtkowe puchary,
medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, które ufundowa∏
OÊrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

MISTRZOSTWA W TENISIE STO¸OWYM

SPORTSPORT

SzesnaÊcie ˝eƒskich dru˝yn siatkarskich stan´∏o na
starcie I Otwartego Turnieju Trójek Siatkarskich
w kategorii kobiet i dziewczàt, który odby∏ si´ 9 marca
w ciehociƒskiej Hali Sportowej. Zespo∏y rozpocz´∏y
swoje rozgrywki od fazy grupowej - cztery grupy roz-
grywa∏y mecze systemem „ka˝dy z ka˝dym”. Najlepsze
dwa zespo∏y z ka˝dej grupy awansowa∏y do çwierçfi-
na∏ów i dalsza cz´Êç turnieju zosta∏a rozegrana syste-
mem pucharowym. Wszystkie mecze rozgrywane by∏y
„na czas”. Wyniki:

åwierçfina∏y: Skra-Pas 18:17,  Lejdis-Milfy 28:14,
Hemoglobina-Smerfy 28:7,  Amelinium-SP 3 25:14.

Pó∏fina∏y: Skra-Lejdis 17:12,  Amelinium-Hemo-
globina 18:16.

3 miejsce: Hemoglobina-Lejdis 22:10.
1 miejsce: Amelinium-Skra 23:10.

      Turniej rozegrany zosta∏ mi´dzy innymi dla ucz-
czenia Mi´dzynarodowego Dnia Kobiet, który by∏ ob-
chodzony dzieƒ wczeÊniej. Oprócz nagród, ciechociƒski
OÊrodek Sportu i Rekreacji ufundowa∏ s∏odycze dla
wszystkich paƒ i dziewczàt bioràcych udzia∏ w rozgryw-
kach. Zawodniczki najlepszych dru˝yn otrzyma∏y pa-
miàtkowe statuetki i medale. Najlepszà zawodniczkà
organizatorzy wybrali El˝biet´ Brzosk´ (Amelinium).

Sk∏ady najlepszych dru˝yn: I miejsce: Amelinium
- Juliana Brzoska, Paulina Brzoska, El˝bieta Brzoska.
II miejsce: Hemoglobina - Patrycja Droszyƒska, Daria
Ulaszewska, Patrycja Ostrowska. III miejsce: Skra -
Martyna Cichoƒ, Aleksandra Murawiec, Oliwia Skubik.
IV miejsce: Lejdis - Anna Wilczewska, Magdalena
Suchara, Antonina Olbrych, Kornelia Krieger.

   tekst i foto M. Wzi´ch
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TRYBUNY HALI SPORTOWEJ WYPE¸NIONE
DO OSTATNIEGO MIEJSCA!

16 marca odby∏a si´ V edycja Turnieju SprawnoÊ-
ciowego „Mali Mistrzowie Sportu 2013”. Przy wy-
pe∏nionych trybunach ciechociƒskiej Hali Sportowej
i gromkim dopingu rywalizowali uczniowie klas I-III
SP1 w Ciechocinku. Mieli oni do pokonania szeÊç to-
rów sprawnoÊciowych w formie wyÊcigów, a o wyniku
klasy decydowa∏y szybkoÊç i precyzja wykonanego za-
dania.

W kategorii klas I zwyci´˝y∏a klasa Ia (14p.), która
uplasowa∏a si´ przed Ib (13p.) i Ic (9p.).

WÊród klas II najlepsi okazali si´ uczniowie klasy
IIb (17p.), którzy pokonali IIc (9p.), IId (6p.) i IIa
(5p.). WÊród klas III rywalizacj´ zdominowa∏a klasa
IIIc (16p.), która wygra∏a z IIIb (11p.) i IIIa (9p.).

Jednak nie wyniki konkursów, ale uczestnictwo
w zawodach by∏y najistotniejsze tego dnia. Nale˝y
podkreÊliç, ˝e klasy by∏y reprezentowane przez ogó∏
uczniów, a wszyscy z nich czuli si´ tego dnia zwyci´z-
cami. Dodatkowe emocje spot´gowa∏ równie˝ ˝ywio-
∏owy doping z trybun, które w trakcie zawodów by∏y
wype∏nione do ostatniego miejsca.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiàtkowy-
mi medalami i dyplomami, a najlepsze klasy w kate-
goriach wiekowych pucharami, których fundatorem
by∏ OÊrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku. Nagrody
najm∏odszym adeptom sportu wr´czyli Burmistrz Cie-
chocinka Leszek Dzier˝ewicz, Dyrektor SP1 w Ciecho-
cinku Katarzyna Dzi´gelewska i Dyrektor OSiR w Cie-
chocinku Tomasz Górecki.

   Maciej Wzi´ch

M¸ODE KOSZYKARSKIE TALENTY 2013

23 marca w Hali Sportowej zosta∏ zorganizowany
Turniej pi∏ki koszykowej dla m∏odzie˝y szkolnej „M∏ode
Koszykarskie Talenty 2013”. Rywalizowa∏y w nim
reprezentacje w kategoriach klas V i VI szko∏y podsta-
wowej (dodatkowo wystàpi∏a tak˝e klasa IV) oraz klas
gimnazjalnych, a turniej zosta∏ przeprowadzony syste-
mem „ka˝dy z ka˝dym” w obr´bie tych kategorii.

Wyniki klas V i IV:
Miejsce I: Va,c - 4p.; Miejsce II: IV - 2p.; Miejsce

III: Vb - 0p.

Wyniki klas VI:
Miejsce I: VIa - 4p.; Miejsce II: VIc - 2p.; Miejsce

III: VIb,d - 0p.

Wyniki klas gimnazjalnych:
Miejsce I: kl. II - 6p.; Miejsce II: kl. III - 4p.; Miejsce

III: DZIEWCZ. - 2p.; Miejsce IV: kl. I - 0p.

Uczestnicy zostali nagrodzeni medalami i puchara-
mi, a najlepsi zawodnicy ka˝dej kategorii otrzymali
statuetk´ „M∏ody Koszykarski Talent 2013”. Zostali

nimi: Grzegorz Majchrzak - klasa V, Szymon OleÊkowski
- klasa VI, Justyna Serdakowska - dziewcz´ta gimnazjum,
Kacper W∏odarski - ch∏opcy gimnazjum. Nagrody ufun-
dowa∏ OÊrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

tekst i foto M. Wzi´ch
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