I N F O R M A C J E

Kołodziej
Cube MTB Pelplin
za nami!

DECKA – DOMINO
2:0
Koszykarze „DECKI” Pelplin wygrali
na wyjeździe drugi mecz z „DOMINO”
Inowrocław 92:59 /17:23, 31:13,
24:11, 20:12/, tym samym awansowali do drugiej rundy „play-off” w
walce o I ligę. Gospodarzom „pary w
płucach” wystarczyło tylko na pierwszą kwartę, którą wygrali sześcioma
punktami 23:17. W przerwie między
kwartami trenerzy: Przemysław Bieliński i Bartosz Sarzało przeanalizowali
błędy, lepiej ustawili swój zespół,
który już od drugiej kwarty niepodzielnie panował na boisku. Dzięki
konsekwentnej obronie goście mogli
zdobywać punkty z szybkiego ataku,
a po serii 10:0 zakończyli pierwszą
połowę prowadzeniem 48:36. Po przerwie nadal trwał festiwal koszykarzy
„DECKI”, którzy seriami zdobywali
punkty i z minuty na minutę zwiększali
swoją przewagę, która pod koniec
czwartej kwarty wynosiła już 36 punktów. Tak jak w pierwszym meczu
formą błysnął Marcin Chudy, który był

nie do zatrzymania dla gospodarzy,
rzucał z każdej pozycji, zaliczył 4
„trójki” i 3 na 4 rzuty wolne. Trzeba
nadmienić, że Marcin utrzymuje taką
zwyżkową formę już od dłuższego
czasu i ...byle tak do końca sezonu.
Dzielnie wspierali go młodzi zawodnicy: Rafał Komenda w ataku – 13
punktów, a Mateusz Itrich zaliczył
aż 10 zbiórek – 8 w obronie i 2 w
ataku. Gra całego zespołu „DECKI”
Pelplin napawa optymizmem przed
następnymi meczami.
Punkty zdobyli: Marcin Chudy –
29, Rafał Komenda – 13 (5 zbiórek,
3 asysty), Bartosz Sarzało – 10 (7
zbiórek, 4 asysty), Paweł Pawłowski –
10 (4 zbiórki), Mateusz Itrich – 8 (10
zbiórek), Krystian Reszka – 6, Paweł
Muntowski – 5, Sławomir Sikora – 4,
Paweł Eber towski – 4 (3 zbiórki),
Damian Ciesielski – 3 (6 zbiórek, 5
asyst), Piotr Dąbrowski – 0 (6 zbiórek,
5 asyst), Szymon Kamrowski – 0.

„DECKA” Pelplin
– „DZIKI” Warszawa
1:0
„DECKA” Pelplin odniosła wspaniałe
zwycięstwo, pokonując w pierwszym
meczu drugiej rundy „play-off” zespół
„DZIKI” Warszawa 73:68 /15:20,
21:21, 24:15, 13:12/.
Był to od początku bardzo wyrównany i zacięty mecz z obu stron.
Zawodnicy walczyli o każdą piłkę, o
pozycję rzutową. Goście jako pierwsi
objęli prowadzenie i pierwszą kwartę
zakończyli wygrywając pięcioma
punktami 20:15. Druga kwarta to już
wyrównana gra, zawodnicy „DECKI”
grali zespołowo, dzielili się piłkami,
a Mateusz Itrich rzucił kolejno 10
punktów, Sławomir Sikora dorzucił
wspaniałe dwie „trójki” i tą część gry
gospodarze zremisowali 21:21. Po
przerwie zawodnicy „DECKI” Pelplin,
zmotywowani uwagami trenerów
Przemysława Bielińskiego i Bartosza
Sarzało, przystąpili do gry ze wzmocnioną energią i z pomocą wspaniale
dopingujących kibiców wygrali trzecią
kwartę 9 punktami. Była to decydująca
faza gry, ale goście się nie poddawali
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i czwarta kwarta to prawdziwy horror.
Na początku, po dwóch celnych „trójkach” i dwóch za 2 punkty zawodnicy
„DZIKI” Warszawa objęli prowadzenie
66:63. Na trzy minuty przed końcem
meczu decydujące akcje przeprowadzili dwaj najbardziej doświadczeni
zawodnicy „DECKI” Pelplin. Bartosz
Sarzało rzucił dwie „trójki” i jeden
rzut wolny, a Paweł Pawłowski dołożył
celną „trójkę” i po najwyższej serii
punktowej 10:0, zwycięstwo stało się
faktem. Gospodarze wygrali z trudnym
przeciwnikiem i odnieśli upragnione
zwycięstwo przy owacjach na stojąco
wszystkich kibiców.
Punkty zdobyli: Mateusz Itrich – 15
(8 zbiórek), Sławomir Sikora – 12 (5
zbiórek, 4 przechwyty), Marcin Chudy
– 11, Rafał Komenda – 11 (4 zbiórki),
Bartosz Sarzało – 9 (7 asyst), Paweł
Pawłowski – 8 (4 zbiórki), Damian
Ciesielski – 4 (6 asyst), Piotr Dąbrowski – 3, Krystian Reszka – 0, Paweł
Muntowski – 0.

INFORMATOR PELPLIŃSKI
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kwietnia odbyła się czwarta edycja naszego Maratonu MTB. „Blisko 400 osób wzięło udział we
wszystkich dzisiejszych wyścigach.
Start i meta wyścigu zlokalizowane
zostały w miejscowości Rajkowy.
Mieliśmy do zaoferowania szybką,
ale momentami trudną technicznie
trasę. Piękna słoneczna pogoda i
sportowe emocje towarzyszyły nam
przez całą sobotę. Najbardziej cieszy fakt, że z roku na rok impreza się
powiększa” – powiedział Jarosław
Kowalczyk, dyrektor Pelplińskiego
Centrum Sportu.
Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili
zawodnicy ścigający się na rowerach
hybrydowych. Do pokonania mieli
jedną pętlę o długości 15 km. Zwyciężył Łukasz Damski (GardenFlora MTB
Team) z czasem 0:33:40 wyprzedzając
na mecie Krzysztofa Kwaśniewskiego
(Bart J-Bike Team) oraz Roberta Karwatowskiego (GK STG).
Następnie odbyły się wyścigi dla
dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych – do lat 10, Żak oraz
Młodzik. W wyścigu najmłodszych na
podium stanęli kolejno: Kinga Słomion
(Belta Team Gdańsk), Laura Szwedowska (ZKiW Kulice) i Basia Biernacka
wśród dziewcząt oraz Staś Łysiak
(N-Bike Academy), Adam Krzyżykowski
(KS Sprint Grębocin) i Adam Chyliński
(Belta Team Gdańsk) wśród chłopców.
W kategorii ŻAK czołowe trzy miejsca
należały kolejno do Karola Grządziela
(UKS Ratusz Maszewo), Samuela Bednarka (Sambor Tczew) i Adama Owsiaka
(SP2 Pelplin) wśród chłopców oraz
Julii Słomion (Belta Team Gdańsk),
Zofii Pacuk (Pacuki) i Amelii Kulpińskiej
(ZKiW Rajkowy).
W najstarszej kategorii wiekowej „na
pudle” zobaczyliśmy kolejno: Małgorzatę Mikulską, Justynę Rypelek (Niemcz) i Amelię Karwatowską (GK STG)
wśród dziewcząt oraz Dawida Zaricznego (Belta Team Gdańsk), Tymona
Łysiaka (N-Bike Academy) i Mateusza
Piepkę.
Finał to wyścig kolarzy na dwóch
dystansach lasami leśnictwa Bukowiec
– MAXI (45 km) oraz MINI (30 km).
Na dystansie MAXI w kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Piotr Polus z
klubu Wysepka Team (1:38:44). Drugie

miejsce zajął Jarosław Kowalczyk (GK
Gryf Tczew), trzeci był Dariusz Wybraniak (Tczewski Klub Rowerowy).
Wśród pań na dystansie MAXI triumfowała Marzena Janczarska z Gdańska
(2:08:04) wyprzedzając Monikę Kulling i Agnieszkę Romanowską (Majbajk
Team).
Wśród panów na dystansie MINI
bezkonkurencyjny okazał się Damian
Ciba z TA KO Team, który z czasem
1:07:07 o prawie pół minuty wyprzedził
drugiego Jacka Rogowskiego (KSR Kościerzyna). Trzeci był Maks Janczarski z
czasem 1:10:54!
Wśród pań na dystansie MINI triumfowała Anna Pawella, która na mecie
zameldowała się z czasem 1:23:54
wyprzedzając Anię Kołatkę (Cryospace
Olsztyn) i Agnieszkę Pieper (KK Lew
Lębork).
Wszystkie wyniki są dostępne: https://
elektronicznezapisy.pl/event/3344/
results.html
Partnerami i sponsorami Kołodziej
Cube MTB Pelplin byli:
– Kołodziej, rowerowy.pl (sponsor
główny);
– Cube (partner techniczny);
– PUS Kwidzyn;
– PELKOM;
– Lasy Państwowe;
– NATA;
– PELMED;
– DTB Mrówka Tczew;
– PUS Kwidzyn;
– TV Pelplin;
– Radio Głos;
– Radio Tczew;
– TV Tetka;
– Portal Kociewie.online.
Organizatorzy – Pelplińskie Centrum
Sportu oraz Klub Aktywnego Pelpliniaka
– dziękują wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację
imprezy, a w szczególności:
– OSP z terenu gminy Pelplin;
– policjantom z komisariatu w
Pelplinie;
– straży miejskiej w Pelplinie;
– pracownikom Referatu Spraw
Społecznych i Promocji UMiG Pelplin;
– wolontariuszom z ZSP Pelplin;
– Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Rajkowach.
Do zobaczenia za rok.

