
16 grudnia na naszych kortach odbył się kolejny turniej z cyklu Młodzieżowej Ligi Tenisowej. Na 

starcie zawodów stanęło 17 zawodników którzy zostali podzieleni na 4 grupy eliminacyjne. Do fazy 

pucharowej kwalifikowało się po 2 najlepszych zawodników z każdej grupy. 

W grupie A pierwsze miejsce bez problemów zajął Paweł Mirosz, który zdecydowanie wygrał trzy 

mecze, a jedyny wyrównany pojedynek stoczył z Pawłem Rejznerem. Drugie miejsce w grupie zajął 

właśnie popularny „Suchy” i również zameldował się w półfinale. Trzecie miejsce zajął Ernest Wołos, 

a czwarte Wojciech Tęcza. 

Grupa B to zdecydowane zwycięstwo Eryka Torója. O drugim miejscu musiało zadecydowad liczenie 

stosunku setów pomiędzy  trzema pozostałymi zawodnikami, którzy odnieśli po jednym zwycięstwie. 

Najlepszy w tej klasyfikacji okazał się Albert Sowioski i to właśnie on dostał się do dwierdfinału. 

Pozostałymi pozycjami musieli zadowolid się Kamil Celioski i Łukasz Krzyszczak. 

Bardzo wyrównana okazała się grupa C. Pierwsze miejsce, po trudniejszej przeprawie niż można się 

było spodziewad, zajął Piotr Szczeciak. Drugi był Igor Wasilewski, który w trzech setach wygrał z 

Kamilem Jóźwikiem i jak się okazało to pomiędzy nimi rozstrzygnęła się walka o zajęcie drugiego 

miejsca. Ostatnie miejsce w tej grupie zajęła Ola Jachim, jednakże trzeba uczciwie przyznad, że 

pomimo wszystkich przegranych pojedynków w żadnym stopniu nie odstawała od pozostałych 

zawodników. Bardzo dobry występ Oli. 

Rozgrywki w grupie D, jedynej pięcioosobowej, potoczyły się pod dyktando… najmłodszego ze stawki 

Adama Wielosza. Po naprawdę ciężkich bojach wygrał on wszystkie mecze, również z rozstawionym 

Michałem Jaworskim. Drugie miejsce zajął właśnie Michał i uzupełnił on stawkę dwierdfinalistów. O 

kolejnych miejscach decydowało liczenie punktów (w stosunku setów był) w meczach pomiędzy 

Tomkiem Kieliszkiem, Konradem Słowaoskim i Kacprem Drążkiem. Minimalnie w tej szczegółowej 

klasyfikacji zwyciężył Kacper Drążek (+1 pkt) i zajął trzecie miejsce w grupie. Następny był Konrad 

Słowaoski (równa liczba zdobytych i straconych punktów), a ostatni Tomek Kieliszek (-1). 

Faza dwierdfinałowa poszła po myśli wszystkich faworytów. Paweł Mirosz bez problemów odprawił 

Alberta Sowioskiego, a Piotr Szczeciak podobnie pokonał Michała Jaworskiego. „Trzysetówki” 

zdarzyły się w dwóch pozostałych dwierdfinałach (Igor Wasilewski – Adam Wielosz oraz Eryk Torój – 

Paweł Rejzner). Zwycięsko z tych pojedynków wyszli Igor i Eryk. W fazie półfinałowej obyło się bez 

meczów trzysetowych, a w wielkim finale zameldowali się finaliście z pierwszego turnieju obecnej 

edycji – Paweł Mirosz i Piotr Szczeciak. Wtedy lepszy okazał się Piotrek. O ile Paweł był na turnieju nr 

2 i nawet udało się w nim zyciężyd, o tyle Piotrek był wtedy chory i nie mógł w nim uczestniczyd.  Tym 

razem doszło do rewanżu i z pierwszego miejsca mógł cieszyd się Paweł, wygrywając w dwóch setach 

– 10/3 i 10/8. 

W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu umocnił się Paweł Mirosz, a na drugim Eryk Torój. Na 

trzecie miejsce wskoczył Piotr Szczeciak, za którym plasują się Michał Jaworski i Igor Wasilewski. 

Dziękujemy za udział i serdecznie zapraszamy na kolejny turniej MLT, który odbędzie się 10 lutego! 


