
Komunikat Końcowy 

Indywidualnego Turnieju Tenisa Ziemnego 

o Mistrzostwo Śląskiego Wojewódzkiego 

Zrzeszenia LZS w Katowicach 

 

 

 

Zawody odbywały się w dniach 27 i 28 maja 2017 r. na kortach Ludowego 

Klubu Sportowego „PASJONAT” w Dankowicach w powiecie bielskim.  

Do zawodów zgłosiło się w wyznaczonym terminie 21 zawodników ale 

ostatecznie do zawodów przystąpiło 12 zawodników zrzeszonych w Zrzeszeniu 

LZS często o niskim statusie materialnym. Zawodnicy podzieleni zostali na 2 

grupy tj. do 50 lat i powyżej 50 lat o każdej po 6-ciu zawodników podzielonych 

na 3 osobowe grupy. W grupach grano systemem „każdy z każdym”. 

Zawodnicy, którzy w swoich grupach zajęli miejsca 1-2 przechodzili do 

półfinałów zaś zwycięzcy tworzyli pary finałowe. 

Wyniki turnieju: 

Kategoria do 50 lat: 

Grupa I 

Graca Sławomir  - Kegel Łukasz (6:2) , (6:3) 

Kegel Łukasz – Kubinek Dariusz (7:5), (3:6), (10:2) 

Graca Sławomir – Kubinek Dariusz (4:6), (6:2), (10:7) 

Grupa II 

Markiel Daniel – Paszko Andrzej (7:6), (6:3) 

Kuczmierczyk Mariusz – Paszko Andrzej (6:2), (6:2), 

Kuczmierczyk Mariusz – Markiel Daniel (6:3), (6:2) 



Półfinały: 

Graca Sławomir – Markiel Daniel (6:2), (6:3) 

Kuczmierczyk Mariusz – Kegel Łukasz (6:2), (6:3) 

Finał: 

Graca Sławomir – Kuczmierczyk Mariusz (6:4), (6:0) 

  

Kategoria powyżej 50 lat: 

Grupa I 

Pyciński Waldemar – Żywioł Marek (6:3), (6:4) 

Fajferek Janusz – Żywioł Marek (6:4), (7:5) 

Pyciński Waldemar – Fajferek Janusz (7:5), (7:5) 

Grupa II 

Zdarzyk Piotr – Kamiński Zbigniew (6:3), (6:4) 

Zdarzyk Piotr – Paszko Piotr (6:4), (6:4) 

Paszko Piotr – Kamiński Zbigniew (5:7), (6:2), (10:7) 

Półfinały: 

Zdarzyk Piotr – Fajferek Janusz (6:0), (5:7), (10:7) 

Paszko Piotr – Pyciński Waldemar (3:6), (7:5), (10:6) 

Finał: 

Zdarzyk Piotr – Paszko Piotr (6:2), (6:3) 

 

W każdej kategorii wiekowej finaliści otrzymali pamiątkowe puchary, natomiast 

pokonani o wejście do finału otrzymali pamiątkowe statuetki. Wręczenia 

dokonali Andrzej Sadlok – prezes Śl. WZ LZS w Katowicach oraz Sławomir 

Graca – sędzia główny zawodów. 



 

Zawody rozgrywano przy pięknej pogodzie i w sportowej atmosferze. 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwało 4-ch sędziów. 

Dla uczestników zabezpieczono napoje. 

Zawody rozpropagowano poprzez informacje na stronach internetowych 

Śląskiego Woj. Zrzeszenia LZS i LKS „Pasjonat” Dankowice, poprzez afisze, 

baner oraz zaproszenia. 

Była to pierwsza tego typu impreza organizowana przez Zrzeszenie LZS, można 

powiedzieć, że pilotażowa. Tenis Ziemny jest piękną dyscypliną, może nie zbyt 

popularną w środowisku wiejskim w związku z brakiem kortów tenisowych, ale 

warta większej promocji.  

Startujący zawodnicy pokazali wysoki amatorski poziom, w związku z czym 

widać potrzebę nawiązania bliższej współpracy ze Śląskim Związkiem 

Tenisowym, dzięki której tenisiści zrzeszeni w LZS-ach będą mieli okazję do 

udziału w różnych tenisowych turniejach. 

 

 Andrzej Sadlok 


