GRAND PRIX ZBĄSZYNIA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 2017
TURNIEJ II
W dość ciężkich warunkach pogodowych minął drugi turniej siatkówki plażowej
w ramach cyklu Grand Prix Zbąszynia. Przelotnie padający deszcz oraz silnie wiejący wiatr
znacznie utrudniały grę zawodnikom. Dodatkowo rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu
w Siatkówce Plażowej OSP. Łącznie w rozgrywkach wystartowało 38 zespołów.
Jako pierwsi swoje spotkania rozegrali strażacy. Otwarcia zawodów strażackich
dokonali: Prezes Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej Ryszard Napierała, Prezes
Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Zbąszyniu Jędrzej Tratwal oraz Wiceprezes Oddziału
Powiatowego i Komendant Gminy w Zbąszyniu Adam Rucioch. Po rozegraniu wszystkich
meczy złote medale odebrali zawodnicy Andrzej Woźny/ Piotr Poprawa (OSP Michorzewko),
drugie miejsce zajęli Damian Maciejewski/Radosław Prętki (OSP Zbąszyń) a na najniższym
stopniu podium stanęli Michał Zalewski/Mateusz Rucioch (OSP Łomnica). Czwarte miejsce
należało do Patryka Stolarczyka/Damiana Szymkowiaka (OSP Wąsowo). Dodatkowo
wszyscy zawodnicy otrzymali w nagrodę koszulki turniejowe. Dekoracji dokonał Burmistrz
Zbąszynia Tomasz Kurasiński wraz z przedstawicielami zarządu OSP.
O godzinie 14:00 rozpoczęły się mecze turnieju głównego w ramach cyklu Grand Prix
Zbąszynia. Otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Tomasz Kurasiński. Najszybciej swoje
mecze zakończyli najmłodsi, wśród których najlepsi okazali się Alan Teszner/Jonasz
Poloczański. Drugie miejsce zajęli Jakub Peda/Bartosz Orłowski. Kolejne miejsca nagrodzone
medalami wywalczyli Marcel Pawłowski/Piotr Rolla oraz Jonasz Kluj/Jakub Kuczyński.
Młodzi siatkarze dobrze się bawili, podobnie jak, zgromadzeni licznie rodzice, gorąco
dopingujący swoje pociechy.
Dodatkowo w tym turnieju została wprowadzona kategoria old boy, do której zgłosiły
się cztery drużyny. Zwycięzcami w grupie najstarszych zostali Mariusz Solecki/Mikołaj
Przybylski. Srebrne medale odebrali Piotr Smerda/Ryszard Frasz. Trzecie miejsce wywalczyli
Dariusz Hajduk/Bartosz Gołek, natomiast czwarte miejsce należało do Henryka Hofbauera
i Michała Winiarza.
W kategorii Zbąszyniacy w finale spotkały się te same zespoły, które w turnieju
pierwszym również rywalizowały o złote medale. Ostatecznie po raz kolejny zwycięstwo
odniosła para Adrian Kubiak/Maciej Kubiak, pokonując w finale parę Jakub Hajduk/Emanuel
Kozon. W pojedynku o brązowe medale lepsi okazali się Bartosz Bocian i Mikołaj Włodarek
zwyciężając doświadczoną parę braci Tomasza i Marka Smogórów.
Kategoria open również dostarczyła wielu emocji. W rywalizacji, wśród piętnastu par,
najlepsi okazji się Bartosz Rubaszewski i Mateusz Ostrowski, którz w finale pokonali braci
Krzysztofa i Wojciecha Zalewskich. Trzecie miejsce wywalczyli Paweł Dżyga i Wojciech
Kozik. Tuż za podium uplasowali się Kamil Rajchel i Maciej Gabinet.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali koszulki turniejowe przygotowane przez
organizatorów. Na uczestników czekał też poczęstunek w postaci kiełbaski z grilla.
Kolejny i ostatni już turniej w ramach Grand Prix Zbąszynia odbędzie się w piątek, 4 sierpnia.
Będzie to turniej nocny. W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim, którzy pomogli
w sprawnym przeprowadzeniu imprezy: sędziom, wolontariuszom ze zbąszyńskiego
gimnazjum, a także kibicom za doping.

