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W dniach od 31 sierpnia do 2 września w Powi-
dzu rozegrane zostały 12 Mistrzostwa Puszczykowa 
w Windsurfingu. Oficjalnie Mistrzostwa rozpoczęły 
się w sobotni poranek, ale już w piątek po południu 
zjechali nad Jezioro Powidzkie miłośnicy deski.

Impreza zaczęła się dość hucznie wieczornym 
grillem i wspólnym śpiewaniem, ale wszyscy zawod-
nicy pomimo zachrypniętych gardeł stawili się dziel-
nie na starcie wyścigu. Z roku na rok rośnie poziom 
naszych zawodników, więc rywalizacja była zacięta. 
Warunki były bardzo niestabilne, ale to tylko mobili-
zowało niestrudzonych deskarzy do walki. W sobotę 
rozegrano w sumie 8 biegów w dwóch kategoriach. 
Wieczorem z przyjemnością zajadaliśmy się pysznymi 
rybami i sałatkami przygotowanymi przez organizato-
rów na kolację. Pomimo tego, że noc pod względem 
temperatury przypominała już bardziej październiko-
wą, większość uczestników wzięła udział w imprezie 
„beach party” przygotowanej przez miejscową bazę 
surfingową. Okazuje się, że surferzy z Puszczykowa to 
także nieźli tancerze...

AKTUALNOŚCI SPORT

Puchar Davisa
W dniach 21-23 września 2007 r. po raz kolejny w hali Centrum Te-

nisowego ANGIE, odbył się mecz Pucharu Davisa pomiędzy reprezen-
tacją Polski i Maroka. Szczegółowa relacja z tego wydarzenia zostanie 
umieszczona w październikowym numerze Echa Puszczykowa.

Imprezy sportowe
Sport szkolny

25.09.2007 – Sztafetowe Biegi Przełajowe, godz.13: 
00 – Zakole Warty, ul. Nadwarciańska – Szkoły Podsta-
wowe i Gimnazja
15.10.2007 – Indywidualne Biegi Przełajowe, godz.13: 
00 – Zakole Warty, ul. Nadwarciańska – Szkoły Podsta-
wowe i Gimnazja
22.10.2007 – Miejska Inauguracja Szkolnego Roku 
Sportowego, godz.14.00, sala gimnastyczna SP 1

Mistrzostwa Puszczykowa w Windsurfingu
W niedzielę wiatr był momentami bardziej sprzyja-

jący niż poprzedniego dnia i tu ostatnie biegi rozstrzy-
gnęły o ostatecznym uplasowaniu poszczególnych 
zawodników. Tym samym pierwsze miejsce w kate-
gorii seniorów zdobył Michał Janaszek, drugie Radek 
Bererzański, trzecie natomiast Mariusz Watracz-Ja-
rocki. W kategorii juniorzy/juniorki wygrała Klaudy-
na Markiewicz, a tuż za nią Ania Bererzańska i Basia 
Hoffman. Oprócz nagród za zajęte miejsca, spośród 
wszystkich startujących losowany był nowiuteńki ża-
giel Gaastra Matrix – wspaniała nagroda ufundowa-
na przez EASY-windsurfing. Szczęśliwcem okazał się 
Jacek Zysnarski, od dawna wierny miłośnik Gaastry;-) 
W międzyczasie odbył się turniej tenisa stołowego i gra 
w boule. Wielki przegrany w windsurfingu – Kuba Ja-
naszek okazał się niepokonany w tenisie stołowym. 
Grę w boule wygrali Aleksander i Julek Łuczak.

12 Mistrzostwa Puszczykowa w Windsurfingu 
z pewnością zaliczyć można do bardzo udanych. Po-
zostaje nam zacząć odliczać czas do kolejnych, trzyna-
stych mistrzostw. Do zobaczenia za rok!  pts

Rekreacja
Puszczykowska Liga Piłki Siatkowej

18.10.2007 – losowanie, sala gimnastyczna SP1, 
godz.19: 00
27.10.2007 – baraże o udział w lidze
10.11.2007 – pierwsza runda ligi

SENIORZY
1.Michał Janaszek
2. Radek Bererzański
3. Mariusz Watracz-Jarocki
4. Augustyn Satanowski
5. Przemek Janaszek
6. Jacek Zysnarski
7. Tomek Hoffmann 

Powidz 200� – wyniki

8. Wojtek Nawrot
9. Leszek Janaszek
10. Jakub Janaszek
Rafał Kanas
Tadeusz Satanowski
Daniel Kowalski

JUNIORZY
1. Klaudyna Markiewicz
2. Ania Bererzańska
3. Basia Hoffmann
4. Radzio Bererzański
5. Ewa Majchrzak
Ania Majchrzak


