
Mistrzostwa województwa w tenisie stołowym

Atak młodych i niestowarzyszonych

Oj  działo  się  podczas  niedzielnych  mistrzostw  województwa  mazowieckiego  seniorów  w  tenisie
stołowym.  W  drugiej  rundzie  z  turniejem  pożegnał  się  rozstawiony  z  numerem  jeden  Grzegorz
Janczewski z SCKiS Hals Warszawa. Sprawcą był obecnie występujący w niemieckiej lidze Antoni
Witkowski ale i jemu też nie było dane cieszyć się z najważniejszego tytułu. Mistrzem województwa
seniorów w grze pojedynczej został Kamil Kurowski z warszawskiej Spójni.

Atak  dwóch  zawodników niestowarzyszonych,  właśnie  23-letniego  Antka  Witkowskiego  i  starszego  od
niego o ponad dekadę internacjonała, rozchwytywanego przez zagraniczne ligi  Filipa Szymańskiego był
bezpardonowy.  Obaj  wyczyścili  tzw.  północną  połowę  tabeli  turniejowej.  Szymański  po  pasjonującym
pięciosetowym pojedynku odprawił z turnieju mistrza Polski z 2009 roku Artura Daniela za Spójni. Obaj
niestowarzyszeni spotkali się jednak w półfinale i tam lepszym okazał się starszy z zawodników zaliczając
awans do turnieju mistrzostw Polski (Częstochowa, 3-5 marca). 

W drugiej połówce tabeli turnieju mężczyzn niepokonanym okazał się dwudziestolatek ze Spójni,  Kamil
Kurowski. W półfinale, którego stawką był awans do mistrzostw Polski pokonał 3:1 w setach Jana Olka z
MUKS Gąbin.

Wśród „pań” nie było niespodzianek. Bez straty seta wygrała turniejowa „jedynka”, szesnastolatka z GLKS
Nadarzyn, gospodarza turnieju, Wiktoria Ziemkiewicz. W finale pokonała rok starszą od siebie Aleksandrę
Paruszewską z ULKS Tęcza Budki Piaseckie (powiat sochaczewski). 

W Nadarzynie rozdano również tytuły w grze podwójnej. Złote medale w tej konkurencji przypadły Monice
Klimczak i Julii Więckowskiej z SCKiS Hals Warszawa oraz Antoniemu Witkowskiemu, który zagrał w
parze z Michałem Murawskim ze Spójni.

Prawo  startu  w  85.  mistrzostwach  Polski  mają  seniorki  z  województwa  mazowieckiego:  Katarzyna
Grzybowska-Franc (SKTS  Sochaczew), Klaudia  Kusińska,  Paulina  Krzysiek,  Marta  Smętek,
(wszystkie GLKS Nadarzyn),  Agata Zakrzewska (SCKiS Hals Warszawa) a także wspomniane Wiktoria
Ziemkiewicz i  Aleksandra  Paruszewska oraz  seniorzy:  Daniel  Górak  (KS  Bogoria  Grodzisk
Mazowiecki),  Paweł Fertikowski (KS Spójnia Warszawa),  Jakub Folwarski (MKS Pogoń Siedlce),  Alan
Woś (Broń Radom), Michał Murawski (Spójnia) oraz Kamil Kurowski i Filip Szymański. O ile wszyscy
dopiszą,  Mazowiecki  Związek  Tenisa  Stołowego  będzie  nie  tylko  najliczniej  reprezentowanym  ze
wszystkich  wojewódzkich  związków  na  tej  najważniejszej  krajowej  imprezie,  ale  także  reprezentacja
Mazowsza będzie jedną z najsilniejszych ekip liczących się w walce o najwyższe trofea.

W rozegranych w hali Gminnego Ośrodka Sportu Nadarzyn Indywidualnych Mistrzostwach Województwa
Seniorek  i  Seniorów  wzięli  udział  przedstawiciele  12  klubów  z  województwa  mazowieckiego:  GLKS
Nadarzyn, IKRTS Józefów, IKTS Broń Radom, KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki, KS Spójnia Warszawa,
MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki, MUKS Gąbin, SCKiS Hals Warszawa, SKS 40 Warszawa, UKS Lupus
Kabaty Warszawa, UKS Victoria Płock, ULKS Tęcza Budki Piaseckie.

Organizatorzy dziękują Wójtowi Gminy Nadarzyn oraz kierownictwu GOS za udostępnienie perfekcyjnie
przygotowanej hali wraz z nowymi stołami firmy Butterfly.

Wyniki i klasyfikacje: http://mzts.pl/aktualnosci/ziemkiewicz-kurowski-wieckowska-klimczak-witkowski-i-
murawski-mistrzami-wojewodztwa-2017
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