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M A Z O W S Z E 

I. ROZGRYWKI DRUŻYNOWE 

DRUŻYNA w składzie: J.DYJAS i H.BEKISZ gry eliminacyjne rozgrywa w grupie B.Za przeciwników ma 

:MRKS Gdańsk, KSTS Krosno i LUKS Chełmno. W pierwszym meczu z LUKS Chełmno wygrywa w 

stosunku 3:1/ punkty Dyjas 2,5 i H. Bekisz  0,5/. W dwóch następnych meczach z KSTS Krosno i MRKS 

Gdańsk zespół ponosi porażki po 2:3. W obydwu meczach J. Dyjas zdobywa po 2 pkt. O porażkach 

zadecydowały gry deblowe, w których nasi zawodnicy musieli uznać wyższość przeciwników, oraz 

brak doświadczenia w takich imprezach H.Bekisza, który w 3-ch meczach eliminacyjnych zdobył 0,5 w 

grze deblowej w pierwszym meczu z LUKS Chełmno. J.Dyjas na 6 rozegranych pojedynków w grach 

pojedynczych wszystkie wygrał. Zespół zajmuje 3 miejsce w grupie i sklasyfikowany zostaje na 

miejscach 9-12, na 16 zespołów. Złoty medal zdobywa drużyna KS BOGORIA Grodzisk Maz. Przed KU 

AZS UE Wrocław, medal brązowy MLKS OSTRÓDZIANKA. Złoty medal wśród dziewcząt zdobywa 

drużyna KS BRONOWIANKA Kraków, srebrny GLKS Nadarzyn a brązowy GKTS Gdańsk. 

II. GRY POJEDYŃCZE 

-W pierwszej grze turnieju głównego /32 /KUBA pokonuje Sitarka Grzegorza / MLUKS DWÓJKA Rawa 

/w stosunku 4:0 / 2,3,7,7/. 

- O wejście do finałowej 8-ki spotyka się z 18 zawodnikiem rankingu krajowego Ramendą Adamem 

/LUKS Warmia Lidzbark War./ odnosząc zwycięstwo w stosunku 4:1 / 5,8,1,-7,8/. 

- W ćwierćfinale za przeciwnika ma defensora MKS POGOŃ Siedlce  Folwarskiego Jakuba, którego 

pokonuje w stosunku 4:1 / 6,3,4,-5,7/ 

- W półfinale na Kubę czeka nadzieja  Polskiego Tenisa Stołowego/ wg. opinii PZTS/ 13 letni Zatówka 

Patryk z najlepszego klubu polskiego KS BOGORIA Grodzisk Maz.,co potwierdziło się w tym półfinale, 

w którym Zatówka postawił bardzo wysoko poprzeczkę, ulegając  po niezwykle zaciętym i stojącym 

na wysokim poziomie, niezwykle utalentowanemu i z dużym dorobkiem krajowym i 

międzynarodowym JAKUBOWI DYJASOWI w stosunku 2:4/ 8,-9,3,-10,4,9/ 

- Finał J. DYJAS-M.BAŃKOSZ  , 2-ch czołowych zawodników rankingu europejskiego i światowego stał 

na najwyższym poziomie i był ukoronowaniem wspaniałej kariery JAKUBA DYJASA. Po pasjonującej 

grze najważniejszą imprezę krajową w grze pojedynczej  wygrał JAKUB DYJAS w stosunku  4:2/ -5,6,-

8,9,6,9/. Jedynie w I secie dominował Bańkosz, od drugiego seta grę kontrolował KUBA / od wyniku 

2:0, zdobył 11 pkt. a Bańkosz tylko 4.W 3 secie trwała bardzo wyrównana gra do 9/8, w którym 

kolejne 2 punkty wygrywa Bańkosz. W 4 secie Dyjas prowadził 10:5, by go ostatecznie wygrać 11:9. W 

5 secie Kuba cały czas prowadzi i wygrywa 11:6. 6 set od prowadzenia Bańkosza 6:3, kolejne 5 pkt. 

zdobywa Dyjas, Bańkosz doprowadza jeszcze do remisu 9:9, jednak kolejne 2 decydujące punkty 

zdobywa Dyjas i zdobywa ZŁOTY MEDAL we wspaniałym stylu. Medale brązowe zdobywa  Patryk 

Zatówka i Marcin Sankowski/ obaj KS BOGORIA Grodzisk Maz./ 

Złoty medal w grze pojedynczej dziewcząt zdobywa  Wabik Sandra GLKS Nadarzyn, przed Pawlak 

Sylwią / KS Bronowianka/ 



 

III. GRY DEBLOWE 

  W tej konkurencji Dyjas za partnera pozyskuje zawodnika nr 1 rankingu PZTS Michała Bańkosza z KU 

AZS UE Wrocław, tym samym od początku turnieju są faworytami , co potwierdzają w kolejnych 

grach. 

- w 16-tce spotykają się z Sitarkiem Grzegorzem /MLUKS DWÓJKA Rawa- Łódzkie/ i Piotrowskim 

Pawłem / KST Elektryk Toruń/ pokonując ich w stosunku 3:0 / 2,8,6/. 

- W ćwierćfinale spotykają się z bardzo dobrze grającym zawodnikiem woj. zachodniopomorskiego 

Bartkiem Jemiljanowiczem / LUKS TOP Wierzbięcin/ i Bajorem Patrykiem / KU AZS UE Wrocław/, 

pokonując ich po bardzo wyrównanym pojedynku w stosunku 3:2 / 9,-10,-6,2,9/. 

 

- W półfinale spotykają się z parą Rozwadowski Paweł / LUKS TREFL Zawada/ 8 poz. rankingu PZTS i 

Kuligowskim Aleksandrem / MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda/ 11 poz. rankingu, pokonując ich w 

stosunku 3:1 / -9,6,7,9/ i zapewniają sobie minimum srebrny medal. 

- W finale napotykają na czołowych zawodników kraju / nr 6 i 9/ Więcka Adriana / MLKS 

OSTRÓDZIANKA/ i Surowca Szymona / MOSiR Mysłowice/, zwyciężając w 3-ch setach /8,8,10/ 

JAKUB DYJAS ZDOBYWA 2 ZŁOTE MEDALE / ostatni złoty medal dla Koszalina zdobył w grze poj. 

JAROMIR PYREK w roku 1984 w Poznaniu/, bijąc rekord w historii woj. koszalińskiego i 

zachodniopomorskiego. 

IV.GRY MIESZANE . Za partnerkę w grze mieszanej J.DYJAS ma 3 rakietę kraju KRAJEWSKĄ MARTĘ 

/GKTS Gdańsk/. 

- w 1/32 turnieju  wygrywają z parą Kalinowski Mateusz /SILESIA Miechowice/ i Paszek Patrycją / 

UMLKS „RADOMSKO”/ w stosunku 3:0 / 6,8,11/, 

- w 1/16 turnieju pokonują parę Kwaszyński Przemysław / GLKS ORLĘTA Krosnowice /13 m. w 

rankingu/ i Nowak Aleksandrę / UKS TS „ÓSEMKA „ Białystok/ w stosunku 3:1/ -6,4,8,10/, 

-w ćwierćfinale para koszalińsko-gdańska dośc nieoczekiwanie przegrywa z parą niżej notowaną 

Więcek Adrian / MLKS OSTRÓDZIANKA / i Dziadkowiec Martyna / LUKS Chełmno/ w stosunku 0:3, po 

bardzo wyrównanej grze / -9,-8,-14/, i sklasyfikowani są na miejscach 5-8. 

   Złoty medal zdobywa para M.Bańkosz- Sandra Wabik, srebrny Adrian Więcek- Martyna Dziadkowicz 

     W finałach XVI OOM w grach drużynowych, pojedynczych, deblowych i mieszanych JAKUB Dyjas 

rozegrał ogółem 20 pojedynków, z których wygrał 17 i 3 przegrał / tylko w grach deblowych drużyny i 

grze mieszanej/, a tym samym był jedynym zawodnikiem XVI OOM, który nie poniósł porażki w grze 

pojedynczej. W XV OOM Dyjas zdobył 1 medal BRĄZOWY w grze drużynowej a w grze poj. zajął 

miejsce 5-8, czyli postęp ogromny, adekwatny do jego talentu i ogromnej pracy treningowej.  

JAN NOWICKI.  


