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SPORT SPORT

Już wkrótce, jak co roku odbędą się Mistrzostwa 
Puszczykowa w Windsurfingu. Wszystkich pasjonatów 
tej niezwykłej dyscypliny, tak zawodników jak i kibiców, 
zapraszamy do Powidza w dniach od 31 sierpnia do  
2 września. Będzie to już 12 edycja naszych mistrzostw.

Organizatorzy zapewniają doskonałą zabawę na 
świeżym powietrzu, zarówno dla starych wyjadaczy, jak 
i świeżej krwi, czyli wszystkich tych, którzy stawiają swoje 
pierwsze kroki na desce. Trzy dni sportowej rywalizacji, 
aktywnego wypoczynku i dobrej zabawy będą jednocze-
śnie pożegnaniem wakacji. Spotkajmy się w Powidzu!

W tym roku osobno wystartują dzieci/młodzież do 
lat 15. Z atrakcji poza windsurfingowych zaplanowano  

Mistrzostwa Puszczykowa w Windsurfingu
turniej piłki siatkowej, tenisa stołowego i gry w boule. Tu 
również należy wcześniej zgłaszać udział, tak by moż-
na było ustalić system rozgrywek (w siatkówkę zespoły  
5-osobowe). Również w przypadku tych dyscyplin Orga-
nizatorzy zapowiadają interesujące nagrody!!!

Zakwaterowanie tradycyjnie w domkach 2- i 5-oso-
bowych oraz na opłaconym przez organizatorów (a więc 
bezpłatnym) polu namiotowym.

Zapisy (noclegi, zawody windsurfingowe oraz turniej 
siatkówki) przyjmowane będą do dnia 27 sierpnia br. 
O miejscach w domkach (pokojach) decyduje kolejność 
zgłoszeń!

Zapisy i informacje:
– e-mail: pts@ptspuszczykowo.pl
– Michał: tel. 061 8193 836 lub 603 677 278  Or-

ganizator, PTS

W dniach 7-10 czerwca w Olsztynie odbyły się XVII 
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie.

Wielkopolskę reprezentowała liczna i bardzo silna 
grupa zawodników we wszystkich kategoriach wieko-
wych (włącznie z prof. Zygmuntem Przybylskim – go-
rącym orędownikiem poznańskiego sportu akademic-
kiego).

Wśród zawodników z Wielkopolski nie brakowa-
ło byłych medalistów Mistrzostw Polski, a nawet Mi-
strzostw Świata, w tym dra Ryszarda Stawickiego 
– aktualnego złotego medalisty w kategorii open ze 
śródziemnomorskiej Malty.

Turniej na Warmii i Mazurach zgromadził grupę 120 
tenisistek i tenisistów, którzy niemal w 40-stopniowym, 
obezwładniającym upale walczyli o każdy punkt do 
ostatniej kropli… potu. Podczas rywalizacji dochodziło 
nierzadko do ostrych polemik na korcie, burzliwych dys-
kusji na trybunach, co świadczyć mogło tylko o wadze 

Puszczykowianin wicemistrzem Polski 
turnieju. W atmosferze fair play, determinacji i animu-
szu nie brakowało, a każdy z zawodników wydobywał 
z siebie maksymalne pokłady energii.

Worek z medalami dla Wielkopolan rozwiązał – jak 
zawsze elegancki na korcie i na salonach prof. Ryszard 
Koczorowski (złoto, kat. +55), a ostatnie krążki dorzu-
cili Andrzej Pyda (Poznań, złoto) i Doni Mikołaj Allecou 
(Puszczykowo, srebro). Ci ostatni spotkali się w meczu 
finałowym gry pojedynczej kategorii open. Mecz mię-
dzy dwoma kolegami dostarczył widzom sporo emocji, 
a zwycięsko z tej batalii wyszedł Andrzej Pyda.

Doni Mikołaj Allecou - 33 lata, mieszkaniec Pusz-
czykowa, asystent Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-
Twarzowej w Poznaniu. W tenisa gra od 9. roku życia, 
były zawodnik AZS Poznań, obecnie lider rankingu te-
nisistów WTT Kortowo, którego barwy reprezentuje.  
 Doni Mikołaj Allecou
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Puchar Davisa w Puszczykowie
W dniach 21-23 września 2007 r. po raz kolejny w hali Centrum 

Tenisowego ANGIE, odbędzie się mecz Pucharu Davisa pomiędzy 
reprezentacją Polski i Maroka. Szczegółowe informacje na stronie  
www.angie.com.pl. Cieszymy się. To duże wyróżnienie dla Miasta.
Wszystkich sympatyków serdecznie zapraszamy!


