Relacja z Turnieju Tenisowego
POPOWICE OPEN 2022
W dniach 27 i 28 sierpnia br. na kortach przy ul. Białowieskiej odbył się
organizowany przez Stowarzyszenie Tenisowe Popowice, tradycyjny
Turniej Tenisa Ziemnego POPOWICE OPEN 2022.
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się do niego
16 osób, w tym 6 osób nie należących do STP. Do gronie uczestników
należała również Anna Białek, która dzielnie broniła honoru Pań.
Rozpiętość wieku tenisistów wahała się od 14 lat do ponad 70.
Dla przegranych w pierwszej rundzie turniej się jeszcze nie kończył, gdyż
dostawali dodatkową szansę na udział w Turnieju Pocieszenia.
W turnieju błyszczeli młodzi adepci tenisa Jakub Kobylnik i Mikołaj
Kwaśnica lat 14 prezentując wspaniałą, nowoczesną technikę uderzeń.
Obydwaj osiągnęli półfinał pokonując w ćwierćfinale doświadczonych
przeciwników, przy czym Kuba pokonał po pełnym dramaturgii
pojedynku swojego ojca Mariusza wygrywając tiebreak 3. seta 11 do 9.
Przez Turniej Główny do finału przeszedł jak burza ubiegłoroczny
Champion Marcin Nowak. W finale spotkał się z rozstawionym
z numerem 2 Tomaszem Bojarskim. Po bardzo zaciętym pojedynku
gdzie szala zwycięstwa przechylała się raz w jedną, raz drugą stronę,
a do tego w morderczym upale zwyciężył M. Nowak zostając ponownie
najlepszym tenisistą Turnieju POPOWICE OPEN 2022. W pojedynku
o 3 miejsce lepszy okazał się Mikołaj Kwaśnica, który pokonał swojego
rówieśnika Jakuba Kobylnika w 3 setach.
W Turnieju Pocieszenia niekwestionowanym zwycięzcą został Michał
Pyziak. W finale pokonał Wojciecha Maciukiewicza, który dzielnie stawiał
opór, lecz ostatecznie musiał uznać wyższość młodszego rywala.
3 miejsce osiągnął Paweł Białecki.
Najlepsi zawodnicy Turnieju Głównego otrzymali Dyplomy, Puchary
i Nagrody w postaci Piłek tenisowych, a zwycięzcy Turnieju Pocieszenia
Dyplomy i Piłki.
Gratuluję zwycięzcom, wszystkim pozostałym parom gratuluję podjęcia
sportowej walki. Dziękuję wszystkim uczestnikom za dobrą zabawę, nie
schodzące uśmiechy z twarzy mimo bardzo dużego wysiłku..

Dziękuję
również
Mariuszowi
Kobylnikowi
za
perfekcyjne
przeprowadzenie turnieju oraz Marcie Wilińskiej za szerokie
rozpropagowanie informacji o turnieju.
Zapraszam za rok, mam nadzieję, że również w tak licznym gronie!
Slajdy z wydarzeń kortowych znajdują się pod tym linkiem.
Z tenisowym pozdrowieniem
Roman Stefanowski
Prezes STP

