
Aktualności ZPZTS z 12.03.2011 r. 
 
W dniu 12. marca odbywały się mecze ligowe w tenisie stołowym. 
 
II liga kobiet. 
 
UKS Sucha Koszalińska grała pierwszy mecz z GKTS Gdańsk o prawo gry w przyszłym 
sezonie w I lidze! Pojedynek odbył się w Sianowie i zakończył się wynikiem remisowym 5:5! 
Spotkanie było bardzo wyrównane, stojące na bardzo dobrym poziomie i trzymające 
obserwatorów w napięciu do ostatniej gry! Każda z drużyn mogła to spotkanie wygrać a 
wynik remisowy jest właściwym wykładem sił obu drużyn! 
W spotkaniu rewanżowym w Gdańsku 19.03.2011 r. każdy wynik jest możliwy, decydować 
będzie dyspozycja zawodniczek w dniu meczu!   
Najlepszą zawodniczką meczu była Sandra Przywarta, która po bardzo zaciętych pojedynkach 
pokonała obie kadrowiczki, Anie Kiedrowską 3:2 i w najładniejszym pojedynku również 3:2 
Martę Krajewską. 
Punkty dla zespołów zdobyły: 
UKS Sucha Koszalińska 
Sandra Przywarta 2,0, Martyna Moskwa 1,5, Patrycja Szczepanik 1,0 i Honorata Olczak 0,5! 
GKTS Gdańsk 
Adrianna Przystupa 2,0, Marta Krajewska 1,5, Ania Kiedrowska 1,5,   
 
 
W II lidze m ężczyzn odbyły się pojedynki o czołowe miejsca i o utrzymanie w lidze! 
 
PLAY – OFF! 
 
LUKS TOP Wierzbi ęcin – TRASKO Ostrzeszów    4:6   
UKS CHAMPION Police – AZS KU UAM Poznań 2:8 
KS ANIOŁA Kostrzyń – TKKF Fala Trzebiatów    5:5 
TTS Trzemeszno – KTS Koszalinianin Koszalin     7:3 
   
PLAY- DOWN! 
 
KS POLONIA Śmigiel – UKS Chrobry Mi ędzyzdroje      -   2:8 
ATS Stargard Szczeciński – LKS TAJFUN Ostrów Wlkp. – 5:5,   
 
Z wyników wyżej podanych wynika, że w grupie południowej bardzo mocni zawodnicy grają 
na pierwszym stole! Rezultaty osiągnięte przez drużyny z naszego woj. nie napawają 
optymizmem, ale przy dużej mobilizacji można jeszcze te wyniki poprawić. Cieszą natomiast 
wyniki o utrzymanie w lidze zwłaszcza UKS Chrobry Międzyzdroje, ma to bowiem znaczenie 
w utrzymaniu ilości drużyn z województwa. 
 
   
Opracowanie Piotr Bochnacki 
 
Koszalin 12.03.2011 r. 
 
 
 
 



SŁABA POSTAWA KTS "KOSZALINIANIN" 
 
   Przykr ą niespodziank ę sprawił zespół KTS " KOSZALINIANIN"- zwyci ęzca  
grupy Północ rundy 
zasadniczej, przegrywaj ąc w pierwszym wyjazdowym dwumeczu w Trzemesznie  
z miejscowym 
TTS w stosunku 3:7. Pora Ŝka ta zamyka praktycznie drog ę awansu do  
finałowej 4-ki 
zespołów, które ubiegac si ę b ędą o mistrzostwo II ligi, a pózniej o gry  
bara Ŝowe o 
wej ście do I ligi.Nie zawiódł jedynie Paweł Gawienowski , zdobywaj ąc 2  
pkt. 1 pkt. 
zdobył Marcin Marczak.Słabiej wypadł Patryk Przywar ty, finalista  
Młodzie Ŝowych Mistrzostw Polski, nie zdobywaj ąc punktu. Rewan Ŝ odb ędzie  
si ę w dniu 2.04. w Koszalinie, jednak szanse gospodarz y b ędą nikłe. 
      Bardzo dobrze spisały si ę rezerwy I zespołu, odnosz ąc kolejne dwa  
zwyciestwa 
w IV lidze z ATS II Stargard w stosunku 6:4 i z UKS  Champion Police w  
stosunku 10:0. 
Przed ostatni ą kolejk ą rozgrywek / 2.04. z ZTTS I i II Złocieniec w  
Koszalinie/zespół 
zapewnił sobie praktycznie awans do III ligi. 
 
Pozdrawiam Jan Nowicki 

 


