VII Amatorskie Mistrzostwa Rudy Śląskiej w Badmintonie

13 kwietnia 2018 r. w hali sportowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej –
Halembie odbyła się siódma edycja amatorskich
mistrzostw miasta w badmintonie. Do zawodów
przystąpiło 15 mężczyzn i 6 kobiet. Zawodnicy zostali
rozstawieni i podzieleni na grupy, w których
rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym”.
Wśród kobiet faza pucharowa została rozegrana adekwatnie do zajętych w grupie miejsc
i w końcowej klasyfikacji zwyciężyła Teresa Szołtysik, przed Dorotą Skroch i Aleksandrą
Król.
Ostateczna klasyfikacja kobiet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teresa Szołtysik
Dorota Skroch
Aleksandra Król
Julia Lemderger
Dominika Pośpiech
Emilia Pośpiech

Wśród mężczyzn po dwóch pierwszych zawodników z każdej grupy przechodziło do fazy
pucharowej. Wszystkie mecze (do dwóch wygranych setów do 11 pkt.) były niezwykle
zacięte i wyrównane, sytuacje zmieniały się z akcji na akcję i każdy wynik był możliwy.
Większość pojedynków rozstrzygała się dopiero w trzecim, decydującym secie.
W fazie pucharowej mecze rozgrywane były już do 21 pkt. i zawodnicy musieli wykazać się
bardzo dobrą kondycją fizyczną i psychiczną. Należy podkreślić, że badminton jest grą
niebywale szybką, wymagającą ciągłej analizy sytuacji, określonej strategii i skrajnego
zaangażowania niemal wszystkich cech psychomotorycznych.
W wyniku tej emocjonującej rywalizacji ostateczna kolejność wśród mężczyzna przedstawia
się następująco:
1. Andrzej Noga
2. Damian Szołtysik
3. Sławomir Pośpiech
4. Artur Zwierzyński
5. Adam Król
6. Tomasz Skrzypek
7. Marek Otte
8. Harald Kajzer
9. Grzegorz Burek
10. Tomasz Jaworski
11. Patryk Poks
12. Ireneusz Długaj
13. Jan Kocur

14. Kasjan Nowak
15. Jakub Omozik
Turniej mógł się odbyć dzięki zaangażowaniu kilku instytucji, które ufundowały nagrody:
MOSiR Ruda Śląska – zapewnił puchary i karnety na baseny w Rudzie
IPA Ruda Śląska oraz SEVITEL Katowice – ufundowanie cennych talonów do Dechatlonu
oraz posiłków i napojów w trakcie zawodów
Red Hot Chili Kebab – talony do wykorzystania w placówkach tej sieci.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, miłą atmosferę i sportową walkę a Adamowi Królowi
i Sławomirowi Pośpiechowi za pomoc w organizacji imprezy.

Damian Szołtysik

Uczestnicy zawodów (fot. A. Król)

