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Data
20.12.2015 - Całodniowe
Medale podczas III turnieju badmintona z cyklu Grand Prix Szemuda rozdane.
Udało się pobić kolejny rekord frekwencji!
W dniu 20 grudnia 2015 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Szemudzie odbył się III z cyklu turniejów
badmintona pn. Grand Prix Szemuda 2015/2016.
Organizatorzy po cichu liczyli na kolejny rekord frekwencji, ponieważ w II turnieju na listę startową stawiło
się 46 zawodników. Ten rekord udało się pobić, ponieważ w III turnieju zagrało, aż 52 zawodników.
Cieszy coraz bardziej fakt, że w turnieju wystartowali zawodnicy z całego województwa pomorskiego, z
takich miast jak: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Szemud, Reda, Rumia, Puck, Hel, Słupsk, Bytów, Szemud.
Poziom rozgrywek z turnieju na turniej jest coraz wyższy. W trzeciej odsłonie Grand Prix mogliśmy oglądać
pojedynki pomiędzy świetnymi graczami (np. Anną Dudą – mistrzynią Polski w kategorii Młodzików,
Mateuszem Dynak, Rafałem Kasprów, Emilią Dolną, Piotrem Łuszkiewicz – wielokrotnymi medalistami
mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych).
Napawa optymizmem udział kobiet i dzieci w turnieju, ponieważ pokazuje to organizatorom, że badminton
przyciąga coraz większe rzesze fanów tej dyscypliny w Naszym województwie.
Turniej otworzył Wójt Gminy Szemud – Pan Ryszard Kalkowski, który razem z Bogusławem Napieralskim –
dyrektorem od spraw sportowych w Gminie Szemud przywitali zawodników i gości. Wszyscy walczyli o
medale ufundowane specjalnie na tą okazję przez Wójta Gminy Szemud.
Dla wszystkich przygotowany został słodki poczęstunek podczas turnieju. Istniała również możliwość
skorzystania z usług ﬁzjoterapeuty oraz serwisu rakiet.
Turniej stał na wysokim poziomie we wszystkich rodzajach gier.
W kategorii Elita wystąpiło 15 zawodników, w kategorii Amator 21 zawodników, w kategorii Kobiet 6
zawodniczek, w kategorii Junior 7 zawodników oraz w grach podwójnych 16 par.
W kat. Elita w ﬁnale spotkali się najmocniejsi, czyli Rafał Kasprów i Mateusz Dynak. Ten pierwszy
nieznacznie wygrał, po kreczu w trzecim secie Mateusza Dynaka z powodu skurczy w stawach. W tej
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kategorii trzecie miejsce zajął Ariel SIelaf wygrywając w małym ﬁnale z Anną Dudą po emocjonującym
pojedynku. Wielkie brawa należą się Annie, ponieważ przed dojściem do półﬁnału pokonała wielu
znakomitych zawodników, którzy są znacznie starsi od niej.
W kategorii Amator pierwsze miejsce zajął Norbert Górski, przed Andrzejem Frask. Mecz stał na wysokim
poziomie. Szczególnie zapadły kibicom w pamięci piękne akcje w wykonaniu Norberta, który z wszystkich
sił nie chciał poddać żadnej lotki, walcząc do ostatku tchu, rzucając się do każdej z nich, które to parady
wywołały wielki aplauz wśród publiczności.
Trzecie miejsce w kategorii Amator uzyskał Krzysztof Czajka wygrywając w małym ﬁnale z Radosławem
Rathnau.
W kategorii kobiet pierwsze miejsce uzyskała Anna Kubiak, wygrywając w ﬁnale z Edytą Selkę. Trzecie
miejsce uzyskała Katarzyna Flaga pokonując w małym ﬁnale Urszulkę Piktel. W Klasyﬁkacji generalnej
również te cztery panie wiodą prym, zajmując pierwsze cztery miejsca. Organizatorzy liczą, że w następnej
IV osłonie cyklu na starcie zawodów pojawi się znacznie więcej uczestniczek.
Kategorię Junior wygrał Maciej Parda, pokonując w ﬁnale Macieja Czajka. Trzecie i czwarte miejsce zajęły
Daria Kotula i Nadia Złotuś. Najmłodsi uczestnicy mimo, że dopiero stawiają pierwsze kroki w badmintonie,
to odznaczają się wielką walecznością i determinacją. W tej kategorii każda lotka była na wagę złota, nie
było odpuszczania przeciwnikowi, były łzy, pot i poświecenie, co dobrze wróży na przyszłość dla
szemudzkiego badmintona.
W kategorii gry podwójne bezkonkurencyjny okazał się mixt Łukasz Komar oraz Emilia Dolna wygrywając
wszystkie swoje pojedynki, wygrywając w półﬁnale z parą Rafał Kasrpów/Marcelina Franczuk, a następnie
w ﬁnale z parą Mateusz Dynak/Michał Ciołek. Trzecie miejsce zajęła para Piotr Łuszkiewicz/Krystian
Warcholak.
Od IV turnieju z cyklu Grand Prix Szemuda organizatorzy przewiduje zmiany regulaminowe, z uwagi na
coraz większą liczbę uczestników zawodów.
Turniej rozpocznie się od godz. 9.00, natomiast zgłoszenia będą przyjmowane u Sędziego głównego
zawodów z wyprzedzeniem, dwa dni przed, na adres e-mail: l.komar@badminotnowe3miasto.pl , aby
usprawnić przebieg zawodów.
Widzimy się w styczniu.
Relacja Łukasz Komar
Pełna relacja fotograﬁczna z zawodów:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.940782712635589.1073741932.890645150982679&type=3
&__mref=message_bubble
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