S P O R T

Koszykarze
„DECKI” Pelplin

przed sezonem 2018/2019

Tenis
W piątkowe popołudnie, 19 października br. o godz. 17 w sali gimnastycznej
ZKiW w Rudnie rozegrano VI turniej
Pelplin Open. Uczestnicy rywalizowali w
grupach, aby w końcowej fazie walczyć
w trzech finałach.
Wyniki finału A:
1. Andrzej Mechliński
2. Janusz Gerowski
3. Marek Strechlau
4. Mateusz Wicenbach
Wyniki finału B:
1. Oliwier Lewandowski
2. Wojciech Gerowski
3. Krzysztof Prochowski
4. Filip Zelka
Wyniki finału C:
1. Mateusz Rybarski
2. Krzysztof Jasnoch
3. Kacper Manikowski
4. Dominik Surma

Coraz lepiej w rozgrywkach tenisa
stołowego radzi sobie Oliwier Lewandowski (uczeń IV klasy SP, wicemistrz
województwa w kat. żak). W nagrodę
otrzymał szansę gry w IV lidze.
W sobotę, 20 października zespoły
z Rudna rozegrały swoje kolejne spotkania. Już w pełnym składzie czwartoligowcy pokonali rywali z Ryjewa 10:5.
Dla drużyny UKS II Pelplin punkty zdobywali: Janusz Gerowski – 1,5, Andrzej
Mechliński – 2,5, Mateusz Wicenbach –
1,5, Krzysztof Wałdoch (członek kadry
Polski osób niepełnosprawnych) – 4,5,
Oliwier Lewandowski – 0. Zespół II
ligi przegrał wysoko w Redzie (8:2)
z aktualnym liderem rozgrywek. Już
w nadchodzącą sobotę UKS I Pelplin
będzie się mógł zrehabilitować goszcząc UKS Top Solec Kujawski.

ULTRASI Z PELPLINA
Tam, gdzie kończy się logika, zaczyna
się ULTRA – nasi pelplińscy biegacze
kolejny raz zmierzyli się z dystansem
ultramaratonu. Tym razem był to III
Ultramaraton Puszczy Bydgoskiej, który
odbył się 6 października 2018 r. Do
pokonania było 67 km leśnej, trudnej
trasy, z licznymi wysokimi podbiegami
oraz piaszczystymi drogami.
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Dominik Brosze wbiegł na metę jako
13. zawodnik z czasem 7 h 11 min.
Lucyna Nalborska, Adriana Skweres
oraz Miłosz Nalborski metę przekroczyli
po 9 h i 20 min. Dla naszych Pań to był
pierwszy poważny ultramaraton, jednak
Lucynie udało się zdobyć 3. miejsce w
kategorii. Gratulujemy!
Miłosz Nalborski

INFORMATOR PELPLIŃSKI

Koszykarze „DECKI” Pelplin przygotowania do sezonu 2018/2019 rozpoczęli w połowie sierpnia na wreszcie
„swoich” obiektach w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie.
Treningi odbywały się dwa razy dziennie. Na hali ćwiczono technikę indywidualną, rzuty i zagrywki taktyczne,
a na siłowni poprawiano elementy
skoczności, wytrzymałości i siły.
Po zakończeniu ostatniego sezonu
z zespołu odeszli: Paweł Kowalczuk
(zakończył karierę), Tristan Baliński,
Karol Majchrzak, Patryk Smugała i
Jędrzej Szymański.
W nowym sezonie do kadry zespołu
dołączyli: Piotr Dąbrowski („Polpharma” Starogard Gdański), Paweł
Pawłowski („Kotwica” Kołobrzeg),
Mateusz Itrich („Assecco” Gdynia),
Daniel Kotwasiński („Sklep Polski” MKK
Gniezno) i Wiktor Czyżewski (wrócił po
roku do zespołu).
W ramach przygotowań do sezonu
koszykarze pelplińscy rozegrali cztery
spotkania sparringowe: dwa z pierwszoligową silną „Astorią” Bydgoszcz i
dwa z AZS UMK Toruń, oraz trzy mecze
na turnieju w Pelplinie z bezpośrednimi
rywalami z grupy „A” II ligi – Politechniką Gdańską, „Arką” AMW II Gdynia i
„Treflem” II Sopot.
Mecze te pokazały, że trenerów i
zawodników czeka jeszcze dużo pracy
nad poprawieniem skuteczności i zgrania całego zespołu zarówno w ataku jak
i w obronie. Z dobrej strony pokazali się
nowi zawodnicy w zespole, szczególnie
Daniel Kotwasiński – młody, szybki
rozgrywający, mający dobry przegląd
sytuacji i niezły rzut za 3 pkt. Mateusz
Itrich niestety w trakcie treningu uległ
kontuzji stawu skokowego i miał dwa
tygodnie przerwy, ale już w meczu z
„Arką” Gdynia pokazał swoje możliwości i na pewno będzie wzmocnieniem
dla zespołu. Wiktor Czyżewski jak zwykle zademonstrował swoje walory:
waleczność i zaangażowanie w całym
meczu. Paweł Pawłowski dołączy do
drużyny dopiero na początku listopada,
gdyż gra w reprezentacji Polski w rozgrywkach 3x3. Jego doświadczenie na
pewno przyda się w trudnej rywalizacji
w nowym sezonie, bo – jak wieść
niesie – wszyscy przeciwnicy mocno
się wzmocnili.

Duże postępy zrobili również wychowankowie klubu: Paweł Guz, Paweł
Muntowski, Krystian Reszka, Szymon Krajewski, a do zespołu trenerzy
dołączyli nawet dwóch obiecujących
15-latków: Sebastiana Kamińskiego i
Szymona Kamrowskiego.
Zespół „DECKI” Pelplin, podobnie
jak w ubiegłym roku, prowadzić będzie
zgrany tandem trenerów: Przemysław
Bieliński i jego grający asystent Bartosz
Sarzało, a trenerem przygotowania
motorycznego jest Rafał Ostrowski.
Kadrę zespołu tworzą:
- Bartosz Sarzało
35/197 obrońca/skrzydłowy
- Sławomir Sikora
32/194 obrońca
- Marcin Cudy
32/187 obrońca
- Krystian Reszka
21/201 silny skrzydłowy
- Daniel Kotwasiński
19/187 obrońca
- Mateusz Itrich
21/203 silny skrzydłowy/center
- Paweł Ebertowski
28/194 silny skrzydłowy/center
- Wiktor Czyżewski
26/195 niski skrzydłowy
- Paweł Pawłowski
33/196 silny skrzydłowy
- Piotr Dąbrowski
33/191 obrońca
- Paweł Guz
20/187 obrońca
- Paweł Muntowski
20/176 obrońca
- Szymon Krajewski
17/181 obrońca
- Sebastian Kamiński
15/183 obrońca
- Szymon Kamrowski
15/170 obrońca
Z tego zestawienia widać, że drużyna koszykarzy „DECKI” Pelplin to
mieszanka rutyny z młodością i mamy
nadzieję, że przyniesie ona dużo radości kibicom i wyniki co najmniej takie,
jak w ubiegłym sezonie. Koszykarze i
trenerzy serdecznie zapraszają kibiców,
bo – jak wiadomo – kibice to szósty
zawodnik na parkiecie, a zawodnicy
niesieni dopingiem potrafią wznieść
się na wyżyny swoich umiejętności.
Adam Lemka

