Tenis amatorski

Wawel zdobyty
Dziennikarze opanowali Wawel. Nie, nie Wzgórze Wawelskie, lecz WKS,
a i to nie cały, bo tylko korty. W ostatni weekend czerwca rozegrali w Krakowie
swoje ju˝ 48. Mistrzostwa Polski. Zjechało si´ ponad 60 przedstawicieli mediów.
Tekst Wojciech Kaêmierczak | Zdj´cie Tomasz Baraƒski

rganizatorzy zrobili wszystko, aby
uczestnicy turnieju mogli si´ wyszumieç nie tylko na korcie, ale
i poza nim. Do tego stopnia, ˝e „załatwili” a˝
trzy (z czterech) bezdeszczowe dni, podczas
których mo˝na było graç na zewnàtrz. A jak
ju˝ padało – załatwili hal´, o którà w Krakowie wcale nie tak łatwo. Tego, jak zach´cili Adama Chrzàstowskiego, jednego z najlepszych kucharzy na Êwiecie, by dzielił si´
swymi przepisami, ujawniç nie chcieli.
„Dzi´kuj´, ˝e mogłam byç z wami, za wspaniałà organizacj´ i niesamowità atmosfer´”
– ten komentarz na stronie mediatenis.pl,
debiutujàcej w mistrzostwach Anny Majewskiej z pisma „Auto – Technika Motoryzacyjna”, chyba najlepiej oddaje przebieg
mistrzostw.
Majewska zadebiutowała najlepiej jak
mogła – wygrała singla, a w mikÊcie doszła
do finału. Typowanej na co najmniej finalistk´ Alicji Resich-Modliƒskiej (TVP) nie
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udał si´ powrót na korty po dwuletniej
przerwie spowodowanej kontuzjà – przegrała ju˝ pierwszy mecz.
Obok Majewskiej bohaterem zawodów był
Tomasz Plata z TVN – zdobywca dwóch tytułów mistrzowskich: w singlu w kategorii open i deblu. Krakus z pochodzenia, „zesłany” do centrali w Warszawie, dopingowany przez licznà rodzin´, skakał do góry
i cieszył si´ jak dziecko po finałowym zwyci´stwie nad broniàcym tytułu Tomaszem
Baraƒskim z „Tenisa”.
W dwóch pozostałych kategoriach singla
m´˝czyzn tytuły sprzed roku obronili: Janusz Chorz´pa („Tygodnik Podhalaƒski”)
w kat. +45 i Mirosław Popczyk (emerytowany dziennikarz pism cz´stochowskich)
w kat. +55. W finale tej ostatniej kategorii wiekowej zmierzyli si´ blisko 70-letni panowie (ten drugi to Andrzej Karczewski –
emeryt PAP), imponujàc młodszym dziennikarzom nie tylko technikà i taktykà gry, ale

te˝ poruszaniem si´ po korcie i kondycjà.
Zwyci´zcy zostali uhonorowani statuetkami wykonanymi przez myÊlenickiego artyst´ Jacka Budzowskiego, a wszyscy
uczestnicy – tradycyjnie – losowali nagrody ufundowane przez Totalizator Sportowy (sponsora głównego).
l
Wyniki finałów. Kobiety: Anna Majewska

(„Auto – Technika Motoryzacyjna”)
– Katarzyna Błaszczyk (TVN) 6:0, 6:1;
m´˝czyêni open: Tomasz Plata (TVN)
– Tomasz Baraƒski („Tenis”) 6:3, 6:0;
m´˝czyêni +45: Janusz Chorz´pa
(„Tygodnik Podhalaƒski”) – Jerzy Pawłowski
(Studio – 93) 6:2, 6:1;
m´˝czyêni +55: Mirosław Popczyk
(emeryt) – Andrzej Karczewski (emeryt)
6:2, 6:1;
debel: Marcin Kwiatkowski, Tomasz Plata
(Radio Eska, TVN) – Tomasz Baraƒski,
Jerzy Pawłowski („Tenis”, Studio – 93) 9:8.

