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Galeria Foto.

Otwarty Turniej w Plażową Piłkę Siatkową o Puchar Burmistrza Miasta Kolno.

W niedzielę 26 czerwca od godziny 10 00 na obiektach sportowych KOKiS spotkali się
zawodnicy, którym
upały są niestraszne, aby zawalczyć jak co roku o
Puchar Burmistrza naszego miasta w piłce plażowej. W tym roku zgłosiło się 5 drużyn
dwuosobowych z Białegostoku, Łomży, Ełku oraz Olecka (dwie) większość z zawodników grała
u nas już kilkukrotnie, a poza tym wszyscy grają w lokalnych rozgrywkach makroregionalnych w
okresie lata, więc klimat był bardzo koleżeński. W tym roku nie zagrała żadna drużyna z terenu
naszego powiatu, mamy nadzieję że w następnych zawodach to się zmieni. Łącznie zawodnicy
rozegrali 10 spotkań
w systemie „każdy z każdym” ,
po rozegraniu kilku meczów dało się zauważyć doskonałą grę zespołu z Olecka
(Bartosz Hadana i Dawid Górski), którzy do końca rozgrywek nie stracili żadnego seta i
zdecydowanie wygrali Turniej.

Na pozostałych miejscach uplasowały się następujące drużyny w składach:

II Stanisław Kaczmarek – Piotr Tynecki Białystok
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III Jakub Ćwiklewski - Łukasz Leszczyński Ełk

IV Krystian Duda - Mateusz Rytlewski Łomża

V Hubert Dłużewski - Tomasz Topór

Organizator, dziękuje wszystkim zawodnikom za udział oraz piękną grę i jak mówią sami
zawodnicy ten czerwcowy termin jest dla nich bardzo wygodny bo idealnie wpisuje się w w
harmonogram rozgrywek w makroregionie. Gorące podziękowania dla sędziego zawodów
Marcinowi
Konstantemu oraz sędzim technicznym Ewelinie Dziekońskiej i Sławomirowi
Kowalewskiemu za
kilkugodzinne „ katusze” w niedzielnym skwarze. KOKiS, informuje że wszyscy chętni którzy
chcą pograć nieodpłatnie w piłkę plażową na naszych obiektach, zgłaszają się w kasie krytej
pływalni a pracownicy w kilka minut założą siatki i taśmy na boisku. Nadmieniamy, że sprzęt z
piłki plażowej jest zbierany na noc z obawy na ewentualne zniszczenia.
Wszystkich chętnych zapraszamy do gry.
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