Turniej św. Teresy
szkolne mistrzostwa w badmintona
sobota, 18 listopada 2017
W sobotę, 18 listopada 2017 roku w naszej szkole odbył się już po raz czwarty Turniej św. Teresy organizowany przez
Stowarzyszenie Podkowa Sportowa, we współpracy z podkowiańskimi szkołami. W turnieju uczestniczyli uczniowie i ich
rodzice z Zespołu Szkół Samorządowych, Szkoły Podstawowej św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima.
W rozgrywkach wzięło udział 27 zawodników, rozegrano 32 mecze w sześciu kategoriach:
Singiel dziewcząt szkoła podstawowa
Singiel dziewcząt gimnazjum
Debel dziewcząt
Singiel chłopców szkoła podstawowa
Debel chłopców
Debel rodzinny – rodzic + dziecko
Rozgrywki były prowadzone w systemie pucharowym (drabinka turniejowa), jeden set do 21 punktów. W meczach
finałowych grano do dwóch wygranych setów. Mecze były profesjonalnie sędziowane przez doświadczonych
zawodników od lat grających w badmintona.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Singiel dziewcząt, szkoła podstawowa
I miejsce Klara Gwizda
II miejsce Zosia Kamińska
Singiel dziewcząt, gimnazjum
I miejsce Paulina Jankowicz
II miejsce Magda Teperek

Debel dziewcząt
I miejsce para Paula Jankowicz/Zuzia Rzewuska
II miejsce para Magda Teperek/Ola Zdanowska
Singiel chłopców szkoła podstawowa
I miejsce Jan Charzyński
II miejsce Michał Długaszek
Debel chłopców
I miejsce Marcin Gromek/Jarek Gebel
II miejsce Jan Charzyński/Ignacy Richter
Debel rodzinny
I miejsce Klara i Michał Gwizda
II miejsce Ignacy i Anna Richter
Po zakończeniu wszystkich rozgrywek odbył się mecz pokazowy – gra mikstowa, w której po obydwu stronach siatki
stanęli Dyrektorzy obu szkół : Grzegorz Turek i Grzegorz Dąbrowski. Partnerkami Panów były przedstawicielki
Stowarzyszenia Podkowa Sportowa, Sylvie Cambou - Prokopowicz i Ela Tybora. Mecz zakończył się zwycięstwem pary
Grzegorz Turek/Ela Tybora w stosunku 2 : 1.
Na zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne gadżety a zwycięzcy atrakcyjne nagrody.
Impreza przebiegała w miłej sportowo – towarzyskiej atmosferze. Rozgrywki toczyły się sprawnie. Wszyscy zawodnicy
z dużym zaangażowaniem rozgrywali swoje pojedynki. Uczestnicy i Dyrekcja szkoły chwalili organizację turnieju,
sposób sędziowania i samą ideę organizacji imprezy, w której chętni mogli wziąć udział całymi rodzinami.
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