Informacja prasowa wolna od praw autorskich
Tenis stołowy ponownie w Siedlinie
Już po raz drugi w tym roku, przyjazny dla sportu Siedlin (gmina Płońsk) zagości zawody
tenisa stołowego. Tym razem w sobotę 4 marca w turnieju trzeciej serii eliminacji
wojewódzkich do mistrzostw Polski zagrają tam tegoroczni jedenastolatkowie i młodsi –
kategoria „żak” (rocznik 2006 plus).
Miejscowi, wraz z wójtem gminy Płońsk, która objęła zawody patronatem, będą mieli komu
kibicować. Współorganizator imprezy, GUKS Orzeł Liberpol Siedlin, ma w tej kategorii troje
przedstawicieli i wszystkich zgłosił do zawodów. Maja Stańczak wprawdzie nie jest w czołówce
mazowieckiego rankingu żaczek, ale z turnieju na turniej gra coraz lepiej, niewątpliwie robiąc
postępy. Tymczasem Bartek Szatkowski i Kacper Stańczak są tuż za plecami najlepszych, a
gdzie nie sprawić niespodzianki jak we własnej hali.
W przypadku bywających bardzo nieprzewidywalnymi młodszych kategorii wiekowych trudno jest
czasem mówić o faworytach. Choć kandydatkami do zwycięstwa wśród dziewczynek można
okrzyknąć 17. w krajowym rankingu Aleksandrę Krajewską z SCKiS Hals Warszawa oraz 25.
żaczkę w Polsce – Antoninę Zembowicz z KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki, to potencjał na
zwycięstwo w turnieju ma co najmniej osiem pierwszych zawodniczek mazowieckiego rankingu.
Tuż za plecami pierwszej dwójki czai się Sylwia Rajkowska z pobliskiego Jeżewa koło Sierpca.
Zawodniczka SLKS Olimpijczyk Jeżewo wygrała pierwsze eliminacje wojewódzkie, w drugich
stanęła na najniższym stopniu podium. Do walki o pierwsze dwa miejsca premiowane awansem do
eliminacji ogólnopolskich z pewnością włączą się także kolejne zawodniczki – Olga Zawadzka z
GLKS Nadarzyn, reprezentantki Bogorii Aleksandra Oskiera i Milena Mirecka, czy zawsze
groźne Julia Falkowska i od niedawna ośmiolatka Katarzyna Rajkowska z Olimpijczyka. Turniej
dziewcząt zapowiada się zatem bardzo ciekawie i emocjonująco.
W rywalizacji chłopców bezbłędnie jak dotąd spisywał się Kacper Weikum z SKS 40 Warszawa,
wygrywając poprzednie dwa turnieje. Różnice poziomu są jednak niewielkie w przypadku czwórki
zawodników z najwyższym rankingiem, jacy mogą pojawić się w Siedlinie. Są zatem wśród
potencjalnych faworytów zawodnicy UKS Return Piaseczno Borys Massalski oraz Tomasz
Ogrodnik i Adam Kostecki z GLKS Nadarzyn.
O awans do trzecich eliminacji na na szczeblu ogólnopolskim, dzięki tegorocznym rewelacyjnym
wynikom, nie muszą walczyć i nie pojawią się w Siedlinie trzecia w rankingu ogólnopolskim Zosia
Śliwka z Bogorii i 16. Dorota Sass z Nadarzyna oraz 12. wśród żaków w Polsce Adam Stąporek
z Bogorii.
To już trzeci sezon kiedy kategoria żak jest włączona do pełnego systemu eliminacji wojewódzkich
i ogólnopolskich do mistrzostw Polski, w skład których wchodzą trzy turnieje Grand Prix Polski.
Wcześniej odbywały się tylko eliminacje wojewódzkie i finał ogólnopolski – turniej o Puchar
„Przeglądu Sportowego” i Polskiego Związku Tenisa Stołowego, uznawany za nieoficjalne
mistrzostwa Polski w tej kategorii wiekowej. Z turnieju w Siedlinie bezpośredni awans do III Grand
Prix Polski Żaczek i Żaków (21-23 kwietnia, Kwidzyn, woj. pomorskie) uzyskają pierwsze dwójki
turniejów dziewcząt i chłopców. Pozostali, którzy zajmą miejsca do 32. włącznie będą mieli jeszcze
szanse awansu, jeśli wezmą udział w bezpośrednio poprzedzających GPP turniejach
eliminacyjnych.
W III Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Żaczek i Żaków, który rozpocznie się w sobotę
4 marca o godz. 10.00 w sali sportowej Zespołu Szkół im. Księdza Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie, spodziewany jest udział ponad pół setki zawodniczek i
zawodników z 14 klubów z województwa mazowieckiego.

