
Mamy awans do Finału Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów. 

 

W dniach 02-03.07. w Suchym Borze odbył się Półfinał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej w 

kategorii juniorek. Udział wzięło 16  par… cztery najlepsze z województw śląskiego, dolnośląskiego, 

lubuskiego, trzy z opolskiego oraz jedna z wielkopolskiego (dzięki wolnemu miejscu, zabranemu naszemu 

województwu za nieodpowiedzialne podejście w przeszłości opolskich par, które nie informowały  o 

rezygnacji z udziału w turniejach półfinałowych MP). 

Nasz region reprezentowany było przez duet z Nysy (NTSK Nysa) oraz dwie pary z Opola (ECO UNI 

Opole). Awans do Finału Mistrzostw Polski  uzyskały cztery pierwsze miejsca. 

I tutaj bardzo dobra  informacja… udział w finałach MP  wywalczyła jedna opolska para... Patrycja Górska i 

Daria Kowalik , które w klasyfikacji końcowej zajęły 4 miejsce. Dziewczyny już w pierwszym dniu 

znalazły się w najlepszej ”czwórce” wygrywając trzy mecze. W drugim dniu zawodów już tak kolorowo nie 

było, w pierwszym, półfinałowym meczu, po ciężkiej walce, nie dały rady zwycięzcom całych zawodów, 

ubiegłorocznym Wicemistrzyniom Polski, parze Matysik/Sobczak (lubuskie) oraz w meczu o trzecie miejsce 

parze Partykowska/Rokita (dolnośląskie). 

Druga opolska para Angelika Rusin i Dominika Zatorska zajęła chyba najgorsze  z punktu widzenia 

sportowca, bo 5 niestety nie premiowane już awansem do kolejnego etapu, miejsce. Tutaj nie pomogło im 

troszkę niefortunne rozstawienie, w którym po pierwszych dwóch wygranych meczach trafiły na 

najsilniejsze zespoły całego turnieju czyli pary Jochym/Ciesielska (śląskie), a następnie wyżej wspomnianą 

już parę Matysik/Sobczak. W meczu o piąte miejsce opolanki pokonały śląski duet Człowiek/Dybowska. 

Podsumowując w telegraficznym skrócie nasze występy zdecydowanie możemy czuć się zadowoleni, 

przede wszystkim z dwóch faktów… po pierwsze Mistrzostwa Polski odbędą się z naszym udziałem, a po 

drugie dwie opolskiego pary, reprezentujące województwo, które w rankingu ogólnopolskim zajmuje jedno 

z najniższych miejsc, znalazło się stosunkowo wysoko w klasyfikacji końcowej całego turnieju.  



Gratulacje!!!!! 

Klasyfikacja końcowa 

1. Matysik/Sobczak (lubuskie) 

2. Jochym/Ciesielska (śląskie) 

3. Partykowska/Rokita (dolnośląskie) 

4. Górska/Kowalik (opolskie) � 

5. Rusin/Zatorska (opolskie) � 

6. Człowiek/Dybowska (śląskie) 

7-8. Rajek/Stolarska (śląskie) 

7-8. Kaczmarek/Lipiecka (wielkopolskie) 

9-12. Szczawińska/Wróbel (lubuskie) 

9-12. Gwoździk/Śliwińska (dolnośląskie) 

9-12. Korab/Subaczewska (dolnośląskie)  

9-12. Petreczko/Ławrynowicz (lubuskie) 

13-16. Dudek/Dumańska (opolskie) 

13-16. Hawel/Zawiślan (dolnośląskie) 

13-16. Markiewicz/Nazaruk (lubuskie) 

13-15. Kowalik/Langier (śląskie) 

Finał Mistrzostw Polski Juniorek odbędzie się w Katowicach w dniach 21-23.07.2019r. 

 

Natomiast w Obornikach Śląskich odbywał się turniej półfinałowy juniorów i tutaj też przyszła bardzo dobra 

wiadomość do finału Mistrzostw Polski awansowały dwie pary z województwa opolskiego. 

Mateusz Florczyk / Jakub Nowak       -  Kaman Volley Kędzierzyn-Koźle   

Jakub Jaruzal / Maciej Kaczmarek     - MMKS Kędzierzyn-Koźle 

Klasyfikacja końcowa: 

1. Mateusz Michalak / Mikołaj Miszczuk        - Astra Nowa Sól    - lubuskie 

2. Mateusz Florczyk / Jakub Nowak                - Kaman Volley Kędzierzyn-Koźle  -opolskie 

3. Jakub Jaruzal / Maciej Kaczmarek               - MMKS Kędzierzyn-Koźle             - opolskie 

4. Adrian Gardyan / Kamil Konieczny             - Górnik Radlin           - śląskie 

9. Jakub Bugajski / Piotr Kubat                    - MMKS Kędzierzyn-Koźle   - opolskie 

   Dawid Gruszczyński / Kacper Ochocki    - MMKS Kędzierzyn-Koźle    - opolskie 

 

Finał Mistrzostw Polski Juniorów odbędzie się we Wrześni /wielkopolska/ 

 

Życzymy powodzenia na finałach. 

 

 


