
   

 

Turniej Tenis10 na kortach w Brwinowie. 

 

Na kortach w Brwinowie zorganizowaliśmy kolejny turniej Tenis10 i po raz kolejny mieliśmy doskonałą 

frekwencję. W trzech kategoriach wiekowych rywalizowało około 60 dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Ponownie 

gościliśmy zawodników z Łodzi, Warszawy i Bełchatowa. Świetną formę  potwierdziła Julia Pacocha, która 

wygrała już czwarty z rzędu turniej w kategorii czerwonej i zajęła trzecie miejsce w kategorii pomarańczowej. Nie 

sposób nie być pod wrażeniem nie tylko jej umiejętności technicznych, dziewczynka ma dopiero siedem lat, ale  

i niesłychanego serca do walki. Podczas niedzielnego turnieju Julka grając w dwóch kategoriach wiekowych 

spędziła na korcie prawie sześć godzin.  

Bardzo dobrze zaprezentowało się w turnieju także kilkoro innych naszych podopiecznych: Piotr Kozielski zajął 

drugie miejsce w kategorii niebieskiej. Trzeci w tej samej kategorii wiekowej był Igor Huryń, także trzecie miejsce 

zajął Jan Kozielski, który grał w kategorii pomarańczowej.  

Kategorię pomarańczową dziewcząt wygrała Marysia Wojtaszczyk z MKT Łódź, która błysnęła na kortach  

w Brwinowie bardzo wysoką formą. Jej finałową rywalką byłą Maja Sobiech z Matchpointu Komorów.  

W kategorii niebieskiej najlepsza okazała się Marta Dudek (BTS AS Bełchatów). W kategorii czerwonej najlepszy 

był Juliusz Stańczyk z MKT Łódź, który w finale pokonał Jana Pery z KT Break Warszawa. 

Na najwyższym poziomie sportowym stał turniej w kategorii pomarańczowej chłopców, w finale zagrali Jakub 

Januchowski i Oliwier Zygmunt. Mecz był niezwykle zacięty i do końca nie było wiadomo kto okaże się 

zwycięzcą. Stroną atakującą był Kuba i wydawało się, że to on wygra to spotkanie. Kilka prostych błędów  

w końcówce spowodowało, że minimalnie lepszy był jednak  Oliwier, który rozstrzygnął mecz na swoją korzyść  

w emocjonującym tiebreaku. 

Bardzo się cieszymy, że organizowane przez nas turnieje  budzą takie zainteresowanie i zawsze mamy  

w Brwinowie świetną frekwencję. Tym razem cieszymy się też jeszcze z innego powodu. W turnie ju wzięło udział 

kilkoro dzieci ze Szkoły nr 1 w Brwinowie, w tym dwie uczennice pani Magdy Przydatek, nauczycielki, która od 

dwóch lat prowadzi w  szkole zajęcia o profilu tenisowym. Dla Otylki Choińskiej i Basi Wójcickiej był to pierwszy 

w życiu turniej tenisowy. Pani Magda osobiście wspierała swoje podopieczne i jak zawsze pomagała nam przy 

organizacji zawodów, za co jej bardzo dziękujemy.  

Turniej poprowadził sędzia Polskiego Związku Tenisowego pan Tomasz Pazik.  

Komplet wyników: 

Kategoria pomarańczowa - chłopcy 

I m Oliwer Zygmunt (NST) 

II m Jakub Januchowski (NST) 

III m Jan Kozielski (KS Tennis Life), Leon Babiarz (Frajda Łomianki)  

Kategoria pomarańczowa  - dziewczęta 



I m Maria Wojtaszczyk (MKT Łódź) 

II m Maja Sobiech (Matchpoint Komorów) 

III m Julia Pacocha (KS Tennis Life), Julia Teuchmann (KT Legia Warszawa) 

Kategoria czerwona  - chłopcy 

I m Juliusz Stańczyk (MKT Łódź) 

II m Jan Pery (KT Break Wa-wa) 

III m Antoni Abramowicz (NST) 

IV m Tymoteusz Mazgajski (KS Tennis Life) 

Kategoria czerwona  - dziewczęta 

I m Julia Pacocha (KS Tennis Life) 

II m Maja Kowalik (KT Legia Wa-wa) 

III m Julia Szary (NST) 

IV m Dominika Buczyńska (NST) 

Kategoria niebieska 

I m Marta Dudek (BTS AS Bełchatów) 

II m Piotr Kozielski (KS Tennis Life) 

III m Igor Huryń (KS Tennis Life) 

IV m Fabian Zawadzki (KS Tennis Life) 

 

 Waldemar Cecuła 

prezes KS „Tennis Life” Brwinów  

 

 


