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Bardzo udany był start zawodników klubu PTS 
Puszczykowo w turnieju badmintona, który odbył się 
21.04.2007 w Warszawie. Turniej pod nazwą Grand 
Prix Victora zaliczany do klasyfikacji Polskiego Związku 
Badmintona posiadał V kategorię.

Dużą niespodziankę sprawiły dziewczyny, które od-
niosły pierwsze triumfy na tego typu zawodach (Kra-
jowy Turniej Seniorów).

W grze pojedynczej kobiet, Katarzyna Kistowska 
wygrała w finale z zawodniczką z Warszawy, a Mag-
dalena Wrześniewska zajęła trzecią lokatę. 

W grze deblowej, zawodniczki PTS-u Kistowska/Wrześniew-
ska, bez większych problemów wygrały z parą z Warszawy. 

Grand Prix Victora dla Puszczykowa
W grze pojedynczej mężczyzn, zawodnicy z Pusz-

czykowa J.Janaszek i P.Niewoliński, spotkali się w fina-
le, gdzie nieznaczne lepszy okazał się pierwszy z nich. 

Również w grze deblowej, para Janaszek/Niewoliń-
ski nie miała sobie równych i bez straty seta odniosła 
zwycięstwo. Maksymilian Nowak zajął dalsze pozycje 
w grze singlowej, natomiast w grze deblowej w parze 
z P.Pieluszyńskim z Poznania zajął trzecie miejsce.

Turniej ten był jednym z ostatnich startów zawod-
ników z Puszczykowa w tym sezonie i potwierdził, że 
mały klub z Puszczykowa nadal liczy się w Polsce. Za-
wodników czekają teraz obozy przygotowawcze do 
następnego sezonu.  Jakub Janaszek

Czterech zawodników z puszczykowskiej sekcji 
badmintona reprezentowało nasze miasto na Indywi-
dualnych Mistrzostwach Polski Juniorów w Kobylnicy 
13-15.04.2007.

Mistrzostwa Polski Juniorów w Badmintonie
Najlepiej spisał się debel dziewczyn K.Kistowska/

M.Wrześniewska, który w walce o medal, uległ nieznacz-
nie parze rozstawionej z nr 2 z klubu UKS 2 Sobótka. 

W grze singlowej Kistowska uplasowała się na 
miejscu 9-16, a Wrześniewska uległa zawodniczce 
z Suchedniowa w pierwszej rundzie. 

Chłopaki M.Szkudlarczyk/M.Nowak, w grze deblowej 
ulegli w drugiej rundzie parze z Warszawy. W grze singlo-
wej, Nowak po trzy setowym pojedynku uległ w pierwszej 
rundzie zawodnikowi z Krakowa, natomiast Szkudlarczyk 
w drugiej rundzie przegrał z zawodnikiem SKB Suwałki.

Wspomnieć również należy o wychowanku klubu PTS 
Puszczykowo Wojtku Szkudlarczyku, który na Mistrzostwach 
Polski Młodzieżowców w grze singlowej, wywalczył złoty me-
dal w finale, pokonując byłego partnera deblowego Ł.More-
nia, a w grze deblowej zdobył brązowy medal. Poziom zawo-
dów był bardzo wysoki o czym świadczyła rekordowa liczba 
zgłoszeń (gra pojedyńcza juniorów niemal 50 zawodników).

Wyniki Puszczykowskich badmintonistów napawa-
ją optymizmem na przyszłe lata.  Jakub Janaszek

 

W dniach 1 – 5 maja br. na kortach MOSiR-u po raz 
szesnasty rozegrano turniej tenisa ziemnego. W inauguru-
jących sezon rozgrywkach udział wzięło 23 zawodników. 

Zwycięzcą został Jarek Nowacki, który w meczu finałowym, 
po bardzo pięknym i zaciętym meczu pokonał Piotra Nowaka.

Miejsca trzecie po dramatycznych półfinałach wy-
walczyli: Jacek Kowal oraz Henryk Kaczmarek.

Impreza, jak co roku zakończyła się rozdaniem pu-
charów oraz wspólnym grillowaniem.

Tradycyjnie, organizatorem zawodów był Wojciech 
Grześkowiak – dzierżawca MOSiR-u. W bieżącym se-
zonie planowane jest przeprowadzenie około 10 teni-
sowych imprez, również dla kobiet i młodzieży.

Szczegółowy terminarz zostanie wywieszony na ta-
blicy informacyjnej przy kortach w MOSiR-e. Wszyst-

kich mieszkańców Puszczykowa zapraszamy do udzia-
łu w turniejach oraz do korzystania z kortów w każdy 
dzień tygodnia, w godz. od 7-22. 

Sezon tenisowy rozpoczęty


