Sport

www.slupca.pl | Wtorek 8 września 2009 | 36/341
tel. 063 274 30 05

redakcja: kurier@slupca.pl reklama: reklama@slupca.pl

» Brązowi

medaliści
polskiej
reprezentacji.

35

» Jonasz Ansion wystąpił w meczu pokazowym z najstarszym zawodnikiem turnieju, 79 letnim A. Bollinim.

SŁUPCZANIE NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA!

Medal dla„Kuriera” na
Mistrzostwach Świata!
Mistrzostwa Świata
Dziennikarzy w Tenisie Ziemnym Warna 2009 przeszły do
historii wraz ze sporym sukcesem przedstawiciela „Kuriera
Słupeckiego”. Polscy
tenisiści z 9 medalami w kieszeni, w tym
brązowym dla Janusza Ansiona, pochwalić się mogli jednym z
lepszych występów w
32. edycji mistrzostw.
Polacy walecznością nie
ustępowali innym ekipom. Spośród 19 reprezentacji narodowych najwięcej trofeów zdobyli Rosjanie. Trudno jednak było
znaleźć sposób na grających niczym zawodowcy finalistów.

Polacy zdobyli dziewięć medali,
w tym aż 3 srebrne: Rafał Jaworski - gra pojedyncza mężczyzn
+35, Jerzy Pawłowski - gra pojedyncza mężczyzn +45, Jolanta Budzowska - gra pojedyncza

kobiet +40 i niestety tylko jedno pierwsze miejsce przypadło
Januszowi Ansionowi w turnieju pocieszenia open. W turnieju wzięła udział również Joanna
Ansion, dla której start okazał

się szczególnie emocjonujący.
Po przylocie do słonecznej Warny okazało się, że jej cały sprzęt
sportowy zaginął na lotnisku. Na
wysokości zadania stanęły koleżanki z zespołu, oferując własną

» Janusz Ansion i Paweł Pasieczny w towarzystwie Miss Warny.

Juniorzy ze zmiennym
szczęściem

Niedziela nie była szczęśliwa dla juniorów starszych Vitcovii. Nasi piłkarze podejmowali
drużynę Stopera Poznań. Mecz
był bardzo zacięty. Gospoda-

rze stworzyli więcej sytuacji od
rywali, ale byli bardzo nieskuteczni. Poznaniacy swoje okazje
wykorzystywali z zimną krwią.
Mecz zakończył się porażką witkowian 1:3. Bramkę dla Vitcovii
zdobył Karol Kral po podaniu
Waldemara Kwaśniewskiego.
Skład: Paweł Bosacki, Jakub
Moskal, Jakub Wojciechowski, Damian Góralski (Patryk
Bojarski), Jakub Szczepaniak,
Waldemar Kwaśniewski, Kamil Jóźwiak (Krzysztof Han),
Dariusz Hofman (Jakub Gry-

Słupeckiego”

garderobę i sprzęt. Na szczęście
linie lotnicze Malev stanęły na
wysokości zadania i dostarczyły zagubiony podczas lotu bagaż niemal w ostatnich minutach przed meczem. Występ
Joanny nie zakończył się sukcesem, ale pozwolił na grę w rundzie pocieszenia, gdzie pokonała zawodniczkę z Czech. Oprócz
rodziców, swoje pięć minut miał
także syn Jonasz, który wystąpił
w meczu pokazowym z najstarszym zawodnikiem turnieju,
sympatycznym, 79-letnim A.
Bollini. W krótkim meczu uległ
doświadczonemu radiowcowi
z Kanady.
Jednak najważniejszym trofeum, które przypadło wydawcy „Kuriera” był brązowy medal
w grze podwójnej wraz z Pawłem Pasiecznym z miesięcznika „Tenis”. Po zaciętej walce
Dawid Borys, Maciej Horbowy,
Bartosz Binkiewicz, Mariusz
Starczewski, Łukasz Starczewski, Patryk Ziółkowski, Fabian
Barszcz, Patryk Skolasiński,
Błażej Sobczyński, Mateusz

WITKOWO: Piłka nożna

Juniorzy młodsi i juniorzy starsi Vitcovii Witkowo zainaugurowali rozgrywki w swoich klasach
rozgrywkowych. Młodsi
zeszli z boiska w roli zwycięzców, starsi musieli
uznać wyższość rywali.

» Ewa Woydyłło, Katarzyna Błaszczyk i Joanna Ansion z „Kuriera
z Rosjanami ulec musieli późniejszym finalistom, zajmując
III miejsce wraz z drugą polską
parą, Jackiem Jońcą z redakcji
sportowej TVP i Rafałem Jaworskim - Intermedia. Poza grą,
wszyscy uczestnicy mogli wziąć
udział w bogatym programie,
promującym okolice czarnomorskiego kurortu.Wspaniałą atmosferę zwieńczyło wspólne świętowanie z szampanem
urodzin naszej seniorki, Ewy
Woydyłło na... otwartym, lekko
wzburzonym morzu.
Reprezentacja Polski prezentowała się w tym wydaniu
niezwykle okazale podczas ceremonii otwarcia na tle flagi narodowej, ubrana w jednolitych
strojach firmy Prince z logo
LOTTO, głównego sponsora
wyjazdu polskiej ekipy.
Red
Pietrowski oraz Piotr Górny,
Dawid Nitka, Dawid Marwitz,
Michał Skiba, Jakub Majewski, Dawid Głowala, Mateusz
Cierniak.
Chołodecki

» Juniorzy starsi nie dali rady rywalom z Poznania.
nig), Kamil Sarnowski, Karol Kral (Tomasz Starczewski),
Dawid Białas.
Juniorzy młodsi Vitcovii spisali się znacznie lepiej od
swoich starszych kolegów i pokonali Juranda Koziegłowy 4:0.

Zwycięstwo zapewnili sobie już
w pierwszej połowie, kiedy to
strzelili cztery gole. Dwie bramki były autorstwa Patryka Skolasińskiego. Po jednej dołożyli Błażej Sobczyński i Mateusz
Pietrowski. Skład: Piotr Galant,

» Junior młodszy Dawid Borys dobrze dyrygował obroną.

