
Za nami kolejny turniej Młodzieżowej Ligi Tenisowej. Był to ostatni sprawdzian przed wieoczącym 

cały sezon 2017/2018 turniejem MASTERS i trzeba przyznad, że sytuacja w czołówce klasyfikacji 

generalnej jest nadzwyczaj ciekawa… ale o tym za chwilę! 

Do turnieju MLT5 zgłosiło się 13 zawodników, którzy zostali podzieleni na 4 grupy. Mecze były 

rozgrywane do jednego wygranego seta od stanu 2-2. Dwaj najlepsi gracze z każdej z grup 

kwalifikowali się do fazy dwierdfinałowej. 

Grupa A to dominacja samotnego lidera całego cyklu czyli Pawła Mirosza. Wygrał on obydwa swoje 

mecze bez straty gema i spokojnie czekał na rozstrzygnięcia pozostałych grup. Drugie miejsce w tej 

grupie zajął Tomasz Kieliszek, który awans zapewnił sobie w meczu z Adamem Mroczkowskim 

wygrywając 6-3. 

Grupa B (jedyna czteroosobowa) miała według statystyk dwóch faworytów. Lecz jak to w sporcie 

bywa, „suche liczby” nie zawsze są miarodajne i dopóki piłka w grze to mogą zdarzyd się 

niespodzianki. Tak też było w tym przypadku, gdyż zajmujący trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej 

Igor Wasilewski zdołał wygrad tylko jeden mecz co niestety pozwoliło mu zająd jedynie 3 miejsce w 

grupie i skutkowało brakiem awansu do dalszej fazy. Drugi z faworytów, Michał Jaworski, stanął na 

wysokości zadania i wygrywając wszystkie pojedynki zakwalifikował się do fazy dwierdfinałowej z 

pierwszego miejsca. Druga pozycja przypadła Kubie Modrzewskiemu, który był bardzo blisko 

zwycięstwa w meczu z Michałem, jednakże przegrał dopiero po emocjonującym tie-breaku. Czwarte 

miejsce zajął Wojciech Tęcza. 

W grupie C pierwsze miejsce zajął Jakub Korkosz, który bez żadnych problemów wygrał obydwa 

mecze. Drugi był Adam Wielosz, a trzeci Łukasz Krzyszczak. Natomiast w grupie rozgrywanej na 

czwartym korcie obydwa mecze wygrał Ernest Wołos, a w meczu o drugie miejsce Filip Gustaw 

zwyciężył Konrada Słowaoskiego i również zameldował się w dwierdfinale. 

W fazie dwierdfinałowej również doszło do jednej niespodzianki – rozgrywający dopiero swój drugi 

turniej w życiu Tomasz Kieliszek pokonał starego wyjadacza MLT Kubę Korkosza i to dosyd gładko bo 

aż 6/2. Ponadto Paweł Mirosz wygrał z Adamem Wieloszem, Michał Jaworski z Filipem Gustawem i 

Kuba Modrzewski z Ernestem Wołosem. 

Półfinały przedstawiały się następująco: 

Paweł Mirosz – Tomasz Kieliszek 
Michał Jaworski – Kuba Modrzewski 
 
Pewnie kroczący po zwycięstwo lider klasyfikacji Paweł Mirosz nie pozostawił złudzeo Tomkowi i 
pewnie zameldował się w finale (6-2), a Kuba Modrzewski zrewanżował się Michałowi za porażkę w 
fazie grupowej (7-5). 
 
W meczu o trzecie miejsce Michał bez problemu pokonał Tomka w stosunku 6-1. 
 
A finał? Można uznad, że Paweł trafił na najlepszego tego dnia przeciwnika, gdyż Kuba zdołał „ugrad” 
aż 3 gemy co było najlepszym wynikiem ze wszystkich przeciwników zwycięzcy tego turnieju. Nie 
zmienia to faktu, że znów najlepszym graczem z całej stawki okazał się Paweł Mirosz i przed 
turniejem MASTERS zapewnił sobie zwycięstwo w całym tegorocznym cyklu! Warto również dodad, 



że Paweł do tej pory przegrał tylko jeden mecz – w pierwszym turnieju, w finałowym meczu z 
Piotrkiem Szczeciakiem. Gratulujemy! 
 
Czołówka klasyfikacji generalnej przedstawia się następująco: 
 

1 PAWEŁ MIROSZ 5 116 

2 IGOR WASILEWSKI 5 64 

3 PIOTR SZCZECIAK 3 60 

4 ADAM WIELOSZ 5 56 

5 ERYK TORÓJ 3 52 

6 MICHAŁ JAWORSKI 4 52 

7 KONRAD SŁOWAOSKI 5 48 

 
Jak widzimy i co zostało już wspomniane, zwycięstwo zapewnił sobie Paweł Mirosz. Jednakże walka o 
drugie i trzecie miejsce będzie nadzwyczaj ciekawa, gdyż różnica pomiędzy 2 a 7 zawodnikiem wynosi 
tylko 16 punktów, a przypomnijmy, że w ostatnim turnieju punkty liczone są podwójnie. Więc w 
teorii, Konrad Słowaoski, który zajmuje 7 miejsce, przy dobrym wyniku w ostatnich zawodach i 
równoczesnych potknięciach lub nieobecności zawodników przed nim, ma szanse zająd nawet drugie 
miejsce! Ponadto Piotr Szczeciak nie zagra  w turnieju MASTERS, gdyż bierze udział w zawodach 
Polskiego Związku Tenisowego, co wyklucza go z cyklu MLT. Musimy przyznad, że czekamy z 
niecierpliwością na ostateczne rozstrzygnięcia! 
 
Zapraszamy WSZYSTKICH CHĘTNYCH na ostatni turniej cyklu 2017/2018 – turniej MASTERS. Odbędzie 
się on 28.04.2018. 


