Historyczny sukces

aktualności

puszczykowskiego tenisa
| Puszczykowianin Damian Broda 11 września br. wygrał w Szamotułach Otwarte Grand Prix i Mistrzostwa Wielkopolski w minitenisie
(kat. 2002). Patronem zawodów był
Polski Związek Tenisowy. Damian
jest wychowankiem trenera Darka M. Preislera i od roku członkiem
Akademii Tenisowej „Angie”.
Sukces Damiana i jego trenera jest
spektakularny i bezprecedensowy w historii puszczykowskiego tenisa. Jeszcze
nikomu nie udało się dotrzeć do tej fazy
wojewódzkich rozgrywek. Dla młodej
Akademii Tenisowej jest to pierwszy oficjalny mistrzowski tytuł, więc ma znaczenie historyczne.

Już sam start w Grand Prix jest nie lada
wyróżnieniem, a co dopiero zwycięstwo
w całych zawodach. Damian Broda do finału miał ciężką drogę, musiał pokonać
zawodników z kilku polskich ośrodków
tenisowych.
Zdaniem trenera, Damian ma prawdziwy talent i znacząco wyróżnia się na tle
swoich rówieśników. Jest zdyscyplinowany,
zrównoważony i doskonale rozwinięty motorycznie. Mama mistrza mówi, że Damian
kocha tenis i każdą wolną chwilę spędza
na korcie, a od pewnego czasu – zmotywowana przez syna – też sięgnęła po rakietę.
Tydzień wcześniej – 4 września – Damian wygrał turniej tenisa dzieci organizowany z okazji Dni Puszczykowa. | Dr Point

mistrz Wielkopolski Damian Broda
i jego trener D.M. Preisler

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe zaprasza w dniu 27 grudnia 2010 roku na

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ TENISOWY DEBLA PANÓW i MIKSTA PTS 2010
Kategoria wiekowa – co najmniej + 35
Regulamin:
1. W turnieju mogą wziąć udział osoby, które ukończyły
co najmniej 35. rok życia.
2. Turniej ma charakter wyłącznie amatorski!
3. Pary w deblu i mikście są dobierane.
4. Losowanie debla męskiego i rozpoczęcie gier o godz. 14.00
5. Losowanie miksta i rozpoczęcie gier o godz. 17.00.

Zapisy – e-mail: preisler@tenispreisler.pl
Dyrektor Turnieju – Darek Marek Preisler:
tel. +48 600 487 486
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu
i skrócenia rozgrywek w przypadku zbyt dużej ilości zawodników.

Zarząd PTS

Nasz szachista
w walce o mistrzostwo

| Wojtek Niedbała, uczeń klasy
1 a Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einwww.puszczykowo.pl

steina w Puszczykowie wziął udział
w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Juniorów w szachach. Zajął
14. miejsce. Tylko 2 punkty zabrakły
mu do awansu do Mistrzostw Polski.
W grudniu powalczy jeszcze jednak
o bilet na finały Mistrzostw Polski.
Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów w szachach rozegrano w dniach
17-24 września w Żerkowie. Był to kolejny etap eliminacji do Finału Mistrzostw

Polski dla dzieci i młodzieży. Startowało
ponad 140 zawodników.
Wojtek Niedbała grał w grupie C13
(rocznik 1997-1998). Jest to grupa olimpijska i ze względu na wysoki poziom startujących została nazwana „grupą śmierci”.
Mnóstwo faworytów, a tylko 4 awanse.
Wojtek z dorobkiem 4 wygranych i 5 porażek zajął 14. miejsce i do awansu do Mistrzostw Polski zabrakło mu 2 punktów.
Jednak ma jeszcze jedną szansę powalczyć o bilet na Finały Mistrzostw Polski
na grudniowym Turnieju Ostatniej Szansy
na podst. relacji
w Karpaczu. | 
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sędziego Macieja Sroczyńskiego
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