
1 sierpnia na boiskach do siatkówki pla˝owej
przy ul. Lipnowskiej odby∏y si´ VI Otwarte Mis-
trzostwa Ciechocinka Oldboyów w Siatkówce Pla-
˝owej.

Zawodnicy rywalizowali w 3 kategoriach wieko-
wych: 80+, 85+ i 90+ lat, bioràc pod uwag´ sum´
wieku pary. W mistrzostwach udzia∏ wzi´li mi´dzy
innymi zawodnicy z Ciechocinka:

- Wojciech Zalewski, który wraz z Jaros∏awem
Dobrsztynem z Bydgoszczy zaj´li III miejsce w kate-
gorii 85+,

- Andrzej Gutowski oraz Rafa∏ Domaga∏a, którzy
w kategorii 90+ zaj´li IV miejsce.

Zawodnicy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe
ufundowane przez sponsorów oraz medale i puchary

Mistrzostwa
Oldboyów

Zawodnicy jak zawsze rywalizowali na dystansie
5200 m na trasie wzd∏u˝ ciechociƒskich t´˝ni. Rywa-
lizowano w czterech kategoriach: kobiety bieg, m´˝-
czyêni bieg, kobiety nordic walking oraz m´˝czyêni
nordic walking.

WÊród zawodników z Ciechocinka dwóch uplaso-
wa∏o si´ na miejscach medalowych:

- Krystian Borowski - III miejsce, kategoria m´˝-
czyêni bieg, czas 17:56,

- Agnieszka Kowalewska - II miejsce, kategoria ko-
biety nordic walking, czas 37:46.

Do zakoƒczenia cyklu pozosta∏y jeszcze 2 biegi -
19.09. i bieg fina∏owy 10.10.

Zapraszamy!
Tekst i fot. M. Wzi´ch
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T´˝nie Run po raz piàty
Blisko 50 uczestników wzi´∏o udzia∏ w 5 biegu cyklu Grand Prix T´˝nie Run Ciechocinek 2015

w Biegach i Nordic Walking, który rozegrany zosta∏ 22 sierpnia.

Minimundial 2015
18 sierpnia na Orliku odby∏y si´ fina∏owe

mecze Wakacyjnego Turnieju Pi∏ki No˝nej dla
m∏odzie˝y szkolnej „Minimundial 2015”.

W tegorocznym turnieju dru˝yny od 8 lipca rywa-
lizowa∏y systemem grupowym, a nast´pnie, w zale˝-
noÊci od zaj´tego miejsca, przystàpi∏y do fazy play-off.

Wyniki:
mecz o 5 miejsce:  Chile - W∏ochy 6:6 (k. 5:4),
mecz o 3 miejsce:   Belgia - Albania   11:5,
mecz o 1 miejsce:   Kolumbia - Honduras   2:1.
Zawodnicy najlepszych dru˝yn zostali udekorowani

medalami. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano
Rafa∏a Langnera (Honduras), a zawodnikiem Danie-
la Kornaszewskiego (Kolumbia).

  Maciej Wzi´ch

ufundowane przez ciechociƒski OSiR. Nagrod´ specjal-
nà dla najstarszego zawodnika otrzyma∏ Andrzej Gu-
towski z Ciechocinka.

Tekst i fot. M. Wzi´ch

SPORTSPORT

Zwyci´˝czynie kategorii nordic walking.


