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CHOSZCZNO. W sobotę w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 rozegrane zostały Okręgowe Mistrzostwa
Lekarzy i Pracowników Ochrony Zdrowia w Badmintonie. Choszcznianin PIOTR LASSOCIŃSKI trzykrotnie
stawał na najwyższym stopniu podium. Rewelacyjnie zagrały też szczecinianki SYLWIA FALKOWSKA i
MALWINA ŁAZOWSKA, które najpierw triumfowały w swoich kategoriach, a w grze deblowej zagrali
przeciwko mężczyznom jak równe z równymi.

Jeszcze przed zawodami choszczeński stomatolog PIOTR LASSOCIŃSKI
zdradził, że to wydarzenie jest dla niego sprawdzianem przed treningowym etapem do
kolejnej imprezy. Podkreślał, że jego forma zdecydowanie zwyżkuje, ale
ile jest warta, przekonamy się dopiero na III Mistrzostwach Polski
Lekarzy, na które też się wybiera. Jeśli ktoś spodziewał się, że nie zobaczymy w Choszcznie
prawdziwego badmintona lecz rekreacyjną kometkę, to zdecydowanie się
pomylił. WIESŁAW DREWICZ, sędzia główny tej imprezy zwrócił uwagę na szczecinianki SYLWIĘ
FALKOWSKĄ i MALWINĘ ŁAZOWSKĄ.
&ndash; Bez problemu przejdą przez gry eliminacyjne, a to, co tak naprawdę
potrafią, pokażą dopiero w finale - przewidywał. I miał rację. W naszym
fotoreportażu znajdziemy wiele ujęć mówiących o tym, że panie zagrały
wyjątkowo emocjonujące, składające się z trzech setów spotkanie.
Ostatecznie o kilka punktów lepszą okazała się S. Falkowska, ale M. Łazowska z
uśmiechem już zaprosiła ją do gry rewanżowej. Obydwie panie nie
zdecydowały się na start w grze podwójnej, ale grając w mikstach
stanowiły ich filary. Dużo zamieszania wprowadziły też decydując się na
start w męskiej grze podwójnej. Tu najpierw ograły świetny debel PIOTR LEŚNIEWICZ &ndash; PIOTR
ZDUNEK, by w końcu ulec faworytom czyli parze P. Lassociński &ndash; RADOSŁAW STREJKO.
W pozostałych kategoriach gospodarze już nie byli tacy gościnni.
Wspomniany wcześniej P. Lassociński bez problemu wygrał w najmłodszej
kategorii, triumfował również w mikście i grze podwójnej. Do zwycięskich
klimatów dołączył kolejny choszczeński lekarz GRZEGORZ ŁUKA. On zwyciężył w kategorii powyżej 35 lat,
ogrywając w finale świetnego szczecinianina P. Leśniewicza. Wspomniani choszcznianie rozdali też karty
w grach podwójnych.
Tadeusz Krawiec

Okręgowe Mistrzostwa Lekarzy i Pracowników Ochrony Zdrowia w Badmintonie &ndash; Choszczno 2015

Do 35 lat: 1. PIOTR LASSOCIŃSKI (Choszczno), 2. PIOTR ZDUNEK (Szczecin); powyżej 35 lat: 1.
GRZEGORZ ŁUKA (Choszczno), 2. PIOTR LEŚNIEWICZ (Szczecin); kobiety: 1. SYLWIA FALKOWSKA, 2.
MALWINA ŁAZOWSKA, 3. MAJA MIKOŁAJCZAK, MAGDALENA GOŹDZIUK (wszystkie Szczecin); gra
podwójna kobiet: 1. M. Mikołajczak &ndash; M. Goździuk, 2. AGNIESZKA BEM (Szczecin) &ndash;
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AGNIESZKA ODZIOBA (Goleniów);
gra podwójna mężczyzn: 1. P. Lassociński &ndash; RADOSŁAW STREJKO, 2. G. Łuka &ndash; MACIEJ
TARNOWSKI,
3. M. Łazowska &ndash; S. Falkowska, Piotr Leśniewicz &ndash; Piotr Zdunek
(Szczecin); gra podwójna mieszana: 1. P. Lassociński &ndash; S. Falkowska, 2.
M. Łazowska &ndash; P. Leśniewicz, 3. A. Odzioba &ndash; R. Strejko, M. Goździuk &ndash; P.
Zdunek

{gallery}badminton_lekarze_2015{/gallery}

https://www.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 19 January, 2020, 15:47

