
 

 

Świąteczno-  Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego odbył się w dn. 16- 17 stycznia 

2019 r. Rozgrywki zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych, z podziałem na 

dziewczęta i chłopców: klasy IV- VI oraz VII- VIII. 

W turnieju ogółem udział wzięło 58 uczniów, w tym: 

- 11 dziewcząt kl. IV- VI 

- 4 dziewczyny kl. VII- VIII 

- 31 uczniów kl. IV- VI 

- 12 uczniów kl. VII- VIII 

Turniej został rozegrany systemem do dwóch przegranych.  Celem turnieju, oprócz 

popularyzacji gry w tenisa stołowego oraz zachęcania uczniów do aktywnego spędzania czasu 

wolnego, było wyłonienie reprezentacji szkoły na zawody międzyszkolne. 

Każdy uczestnik otrzymał słodki poczęstunek, zaś zawodnicy, którzy zajęli miejsca I- III 

otrzymali dyplom i statuetkę. 

Nagrodzeni zawodnicy: 

 DZIEWCZYNY:  CHŁOPCY: 

ALEKSANDRA STRUŻYNA DAWID PATEROK 

KAJA KARGOL DANIEL KOŁODZIEJCZYK 

KAROLINA SEREK ADRIAN WYCISK 

JULIA ROTER MICHAŁ MAINKA 

MARTYNA MYSIOR KAMIL PIETRUSZKA 

NATALIA RYBA NIKOLAS SIAFAKAS 

Zawody zostały przeprowadzone przez p. Sylwię Bosek i p. Katarzynę Krzysztoforską. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak co roku nasza szkoła jest organizatorem Mistrzostw Szkół Podstawowych  

w Tenisie Stołowym. W dn. 17- 18 stycznia gościliśmy na sali gimnastycznej drużyny 6 szkół 

naszego miasta. 

Każda drużyna składała się z trzech zawodników, w tym  jednego rezerwowego. Po 

losowaniu drużyny rywalizowały w grupach po 3 szkoły. Na tym etapie każda ekipa rozegrała 

dwa mecze. Następnie drużyny, które przegrały w grupach walczyły między sobą o 5 miejsce 

w turnieju. Pozostałe reprezentacje stoczyły mecze półfinałowe. Zwycięscy tych pojedynków 

rozegrali mecz finałowy, zaś przegrani toczyli walkę o miejsce 3. Każdy mecz rozgrywany 

był do 3 punktów.  

Drużyna dziewcząt naszej szkoły wygrała cały turniej, nie oddała przeciwniczkom nawet 

jednego punktu, wygrywając wszystkie spotkania wynikiem 3:0. 

Chłopcy do ostatniego meczu również nie oddali punktu rywalom. Dostarczyli dużo emocji  

w meczu finałowym, w którym o naszym zwycięstwie zdecydowała gra deblowa (podwójna). 

Przed tą grą wynik meczu był wyrównany 2:2. Ostatecznie chłopcy pokonali drużyną SP 1 

wygrywając  ostatnią partię 3:1 i cały mecz 3:2 



Nasi zawodnicy i zawodniczki zajmując I miejsca będą reprezentowali „Siedemnastkę”  

w zawodach rejonowych, które odbędą się w marcu w Chorzowie. 

Składy naszych drużyn (wszyscy uczniowie kl. VIc): 

Aleksandra Strużyna, Kaja Kargol, Karolina Serek 

Dawid Paterok, Daniel Kołodziejczyk, Adrian Wycisk 

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne występy. 

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tej imprezy. 

Zawody przeprowadziła p. Katarzyna Krzysztoforska. 

  



 

 

  



 

 

Katarzyna Krzysztoforska 


