Grand Prix Zbąszynia w Siatkówce Plażowej 2017
Plaża Łazienki w sobotę, w godzinach popołudniowych, wypełniona była
sympatykami siatkówki plażowej, którzy w zmiennych warunkach atmosferycznych walczyli
o pierwsze punkty rankingowe w nowym sezonie.
Pozytywnym zaskoczeniem dla organizatorów była duża frekwencja wśród
startujących, szczególnie wśród mieszkańców Zbąszynia. Na starcie stanęli siatkarze
z: Gubina, Nowej Soli, Zielonej Góry, Nowego Tomyśla, Jastrzębska, Poznania, Zbąszynka,
Dąbrówki Wielkopolskiej i oczywiście silna reprezentacja naszej gminy. Do walki w trzech
kategoriach przystąpiło 28 par. W kategorii dziecięcej walczyło 7 par, w tym po raz pierwszy
dwie pary dziewcząt. W kategorii Zbąszyniacy 13 par i 8 duetów w kategorii open.
Najszybciej swoje mecze zakończyli najmłodsi, wśród których najlepsi zarówno
w swojej grupie, jak i całym turnieju okazali się Jakub Peda /Kacper Piter. Drugie miejsce
zajęli Jonasz Kluj/Jakub Kuczyński. Kolejne miejsca nagrodzone medalami wywalczyli
Marcel Pawłowski/Piotr Rolla oraz Franciszek Muller/Aleksander Szopniewski. Debiutujące
na zbąszyńskiej plaży Oliwia Dzieciątkowska/Zofia Kowalska, a także Róża Tomiak/Maja
Bimek otrzymały w nagrodę profesjonalne topy siatkarskie. Młodzi siatkarze dobrze się
bawili, podobnie jak zgromadzeni licznie rodzice gorąco dopingujący swoje pociechy. Mamy
nadzieję, że w kolejnych turniejach reprezentacja najmłodszych siatkarzy będzie równie
liczna bo jest to doskonała forma na wspólne spędzenie czasu dla całych rodzin.
W pozostałych kategoriach pojedynki siatkarskie na boiskach toczyły się do godz.
21.00. Pogoda zmusiła organizatorów rozgrywek do ogłoszenia krótkiej przerwy
spowodowanej przejściowym deszczem. Po wznowieniu udało się doprowadzić pojedynki
do końca. Cieszy frekwencja, szczególnie w kategorii dla miejscowych siatkarzy. Liczymy, że
w kolejnym turnieju rozgrywanym 1 lipca zawody będą równie mocno obsadzone.
W kategorii Zbąszyniacy zasłużenie wygrała para, która dominowała w poprzednim
sezonie, Adrian Kubiak/Maciej Kubiak pokonując w finale inną młodą parę Jakub
Hajduk/Emanuel Kozon. Młodzi siatkarze już na samym początku potwierdzili wysokie
aspiracje w bieżącym sezonie i pokazali, że będzie bardzo trudno ich pokonać. W pojedynku
o brązowe medale lepsi okazali się Aleksander i Patryk Frasz pokonując kolejną
doświadczoną parę braci Tomasza i Marka Smogórów, ubiegłorocznych wicemistrzów tej
kategorii. Sezon 2017 zapowiada się więc bardzo ciekawie.
Kategoria open dostarczyła również wielu emocji. W rywalizacji, wśród ośmiu par,
walczyła jedna para mieszana Kamila Piątek/Mateusz Skrzypiński, która radziła sobie bardzo
dobrze, zajmując ostatecznie trzecie miejsce. W małym finale para z Poznania pokonała duet
Paweł Dżyga/Wojciech Kozik z Zielonej Góry. W najważniejszym pojedynku para Jakub
Czarnecki/Aleksander Poznański z Nowej Soli pokonała po zaciętym pojedynku
reprezentantów Gubina, parę Michał Kaniowski/Sebastian Strzałkowski.
Oto nagrodzone pary w kategorii Zbąszyniacy:
1/ Adrian Kubiak/Maciej Kubiak,
2/ Jakub Hajduk/Emanuel Kozon,
3/ Aleksander Frasz/ Patryk Frasz,
4/ Tomasz Smogór/Marek Smogór.
Najlepsi w kategorii open:
1/ Jakub Czarnecki/Aleksander Poznański,
2/ Michał Kaniowski/Sebastian Strzałkowski,

3/ Kamila Piątek/Mateusz Skrzypiński,
4 Paweł Dżyga/Wojciech Kozik.
Gratulujemy udanych występów i do zobaczenia już za niespełna dwa tygodnie
na drugim turnieju Gran Prix Zbąszynia, w sobotę 1 lipca. Dziękujemy w imieniu
organizatorów wszystkim, którzy pomogli w sprawnym przeprowadzeniu imprezy: sędziom,
wolontariuszom ze zbąszyńskiego gimnazjum, a także kibicom za doping.
Do zobaczenia na kolejnych turniejach.

