
HISTORYCZNE ZWYCIĘSTWO JAKUBA DYJASA!!! 
 
   W dniu 22.11.09 w Sianowie rozegrano II WTK seni orów /ek/ sez. 2009/10.  
W turnieju seniorów doszło do du Ŝej niespodzianki, w którym JACEK  
WANDACHOWICZ- MTV JEVER /Niemcy/, wyst ępuj ący w kraju jako zawodnik  
niestowarzyszony przegrał w finale z 14-letnim JAKU BEM DYJASEM-KTS  
KOSZALINIANIN w stosunku 1:3, w setach 12:10, 11:13 , 8:11,5:11. Dla  
przypomnienia rangi tego wydarzenia, nale Ŝy podkre ślic, Ŝe  
J.Wandachowicz od dnia 14.09.02r. / I WTK/, gdzie z aj ął 3 miejsce, do  
dnia 22.11.09 upłyn ęło 7 lat, w których wyst ąpił 26 razy w wojewódzkich  
turniejach kwalifikacyjnych i indywidualnych mistrz ostwach województwa  
ZPM, odniósł 23 zwyci ęstwa, co jest absolutnym rekordem. Rekordem jest  
równie Ŝ fakt, i Ŝ w turnieju seniorskim pierwszy raz wygrywa zawodni k  
14-letni /wg. danych archiwalnych ZP ZTS/. Tym wi ększym sukcesem KUBY  
jest to, Ŝe do turnieju przyst ąpił po ci ęŜkim tygodniowym treningu  
kondycyjnym, w ramach przygotowa ń kadry do nast ępnych wyst ępów  
międzynarodowych. Widoczne to było w pierwszej fazie g rupowej turnieju,  
gdzie poniósł jedn ą pora Ŝkę z rutynowanym zawodnikiem TKKF FALA  
Trzebiatów Arkadiuszem Grzesiakiem, którego pokonał  w cwiercfinale  
turnieju głównego. Borykaj ąc si ę z bólami mi ęśni najtrudniejszy  
pojedynek stoczył w półfinale z młodszym bratem Jac ka Wandachowicza  
Adamem, którego pokonał z trudem 3:2/przegrywaj ąc 0:2/.Po odpowiednich  
masaŜach doskonał ą form ę i prawdziwe swe umiej ętno ści wykazał dopiero w  
grze finałowej. Po pierwszych wyrównanych 2-ch seta ch, w nast ępnych 2-ch  
wyra Ŝnie górował nad rywalem szybko ści ą i precyzj ą gry. Wygrywaj ąc II  
WTK seniorów, zdobył prawo gry w II OTK seniorów, k tóry odb ędzie si ę w  
dniach 21-22.XII.09 w Zawierciu. Jednak w tym turni eju nie wyst ąpi, gdy Ŝ  
w tym terminie przewidziany jest do wyst ępów w ramach reprezentacji  
Polski w turnieju w Portugali, gdzie b ędzie walczył o kolejne punkty do  
rankingu europejskiego. 
 
     W kat. seniorek w finale Katarzyna Grzegorczuk  zdecydowanie w stosunku  
3:0 pokonała Ŝonę dotychczasowego " Króla seniorów" Sylwi ę  
Wandachowicz-UKS CHROBRY Mi ędzyzdroje. 
 
Pozdrawiam : JAN NOWICKI 

 


