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Zakończył się drugi etap rozgrywek w Amatorskiej Lidze Tenisa Stołowego organizowanej przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przed drużynami pozostała już tylko najważniejsza część
sezonu, czyli walka o medale i miejsca na podium.
Zespoły rywalizujące w tenisowych rozgrywkach organizowanych przez MOSiR mają za sobą
już dwie rundy. A to oznacza, że każda ze startujących ekip rozegrała dotychczas po
dwadzieścia dwa mecze i tym samym sezon zasadniczy dobiegł końca. Teraz, przed
większością drużyn, walka o poszczególne miejsca, natomiast cztery najlepsze ekipy czeka
rywalizacja o medale.
W swoim ostatnim meczu rundy zasadniczej lider rozgrywek zmierzył się z ostatnią w tabeli
drużyną ESM Sielanka. Jak się można było spodziewać pojedynek był dość jednostronny i
zakończył się pewną wygraną Old Masters. W pierwszych grach singlowych swój mecz wygrał
najpierw Tomasz Tekliński, a następnie Kazimierz Turzyński. Obaj tenisiści gładko uporali się z
rywalami. Para Old Masters okazała się niezawodna także w meczu deblowym pokonując duet
Edward Makowski/Zbigniew Piasecki 3:0 (11:9, 12:10, 11:7).
Zdecydowanie trudniejsze zadanie miał wicelider. 16 Batalion Dowodzenia tym razem zmierzył
się z czwartymi w tabeli Weteranami i do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było aż pięciu
pojedynków. W pierwszej grze Andrzej Patrejko pokonał Mirosława Widowskiego 2:1, ale w
drugim meczu losy się odwróciły, Henryk Głowacki ograł Grzegorza Nowaka 3:2 i po dwóch
meczach mieliśmy remis 1:1. Po pojedynku deblowym niespodziewanie to Weterani wyszli na
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prowadzenie po tym jak wygrali swój mecz 3:0. Dwie ostatnie gry singlowe to jednak popis
zawodników 16 Batalionu Dowodzenia. Najpierw Andrzej Patrejko wygrał 3:0 z Henrykiem
Głowackim, a za chwilę Grzegorz Nowak okazał się lepszy od Mirosława Widowskiego, także
zwyciężając 3:0.
Za to tym razem szczęścia nie miała ekipa JaRo Zatorze. Trzecia drużyna rundy zasadniczej
przegrała z niżej notowanymi Lazurkami 0:3. Walczący o medale zespół JaRo Zatorze tylko w
deblu potrafił postawić się rywalom i ugrać jednego seta, natomiast w dwóch wcześniejszych
pojedynkach deblowych górą okazały się Lazurki. Na początek Daniel Buczyński wygrał 3:0 ze
Zbigniewem Woronowiczem, a następnie Jerzy Rosa ograł 3:0 Janusza Krigera. Mimo porażki
JaRo Zatorze utrzymało w tabeli trzecie miejsce. Liderem po rundzie zasadniczej pozostał
zespół Old Masters, który o pięć punktów wyprzedził drugi w tabeli 16 Batalion Dowodzenia.
Na podstawie zgromadzonych punktów tabela została podzielona na trzy części, a drużyny
będą walczyły o poszczególne miejsca. Zespoły, które po fazie zasadniczej znalazły się na
miejscach 1-4 przystąpią do walki o medale. I tak w pierwszym półfinale prowadzący w tabeli
Old Masters zagrają czwartymi Weteranami, natomiast drugą półfinałową parę utworzą zespoły
16 Batalion Dowodzenia i JaRo Zatorze. Zwycięzcy tych pojedynków spotkają się w wielkim
finale, natomiast pokonanym pozostanie walka o brązowe medale. Podobnie sytuacja będzie
wyglądała w dwóch pozostałych grupach walczących o miejsca 5-8 i 9-12. Pierwsze mecze fazy
play off zaplanowano na wtorek 5 kwietnia.
Wyniki 22 kolejki:
ESM Sielanka - Old Masters 0:3 (0:9)
Old Masters: Tomasz Tekliński 1,5 pkt., Kazimierz Turzyński 1,5 pkt.
16 Batalion Dowodzenia - Weterani 3:2 (11:7)
16 Batalion: Andrzej Patrejko 2 pkt., Grzegorz Nowak 1 pkt.
Weterani: Henryk Głowacki 1,5 pkt., Mirosław Widowski 0,5 pkt.
JaRo Zatorze - Lazurki 0:3 (1:9)
Lazurki: Daniel Buczyński 1,5 pkt., Jerzy Rosa 1,5 pkt.
MSW - ESK Nestora 3:2 (10:8)
MSW: Sławomir Wojciechowski 2 pkt., Henryk Wojciechowski 1,0 pkt.
ESK Nestora: Józef Pyka 1 pkt., Sylwester Gliniecki 0,5 pkt., Tadeusz Piasecki 0,5 pkt.
Tsunami - Zakrzewo 3:0 (9:0)
Tsunami: Wiktor Lewandowski 1,5 pkt., Jan Piotrowski 1,5 pkt.
Pasłęczanie - KS Kamiennik Wielki 0:3 w.o.
Przypominamy, że mecze Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego rozgrywane są w każdy wtorek od
godz. 17:00 w sali tenisowej mieszczącej się w hali lodowiska Helena przy ul. Karowej. Więcej
informacji o rozgrywkach, tabele, terminarze, statystyki oraz galerie zdjęć, można znaleźć na
stronie internetowej MOSiR w zakładce Amatorska Liga Tenisa Stołowego.
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Tekst i fot. MOSiR
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