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Komunikat nr 3/2016
1. Drużynowe Mistrzostwa Polski 2015/16 na szczeblu okręgu
Właśnie zakończyliśmy te rozgrywki.
Były ciekawe i emocjonujące do samego końca, chociaż mistrzów to już było wi
dać trochę wcześniej.
III liga
Tutaj mistrzem została, przed sezonem może i nie będąca w gronie faworytów,
drużyna RSB 1 Racibórz. Grali przez cały sezon bardzo równo, i co jest
ewenementem, całe rozgrywki w 4-ro osobowym składzie. Duży wyczyn
i wielkie gratulacje. Życzę dobrej postawy w II lidze.
Na pudle znalazły się jeszcze – KB Rodło Opole i Pomologia Prószków.
Degradacja dosięgneła niestety drużyny Blotka Dobrodzień - niespodzianka,
i MGKiS Praszka - zapłacili frycowe. Następny sezon będzie na pewno lepszy.
Liga okręgowa
Okręgówkę wygrał zdecydowanie faworyt – Piast Brzeg.
Drugie miejsce, również awansowe zajęła Polonia Wołczyn.
Gratuluję Kolegom i życzę sukcesów w III lidze.
Pełne wyniki na naszej stronie.
2. Mistrzostwa Okręgu Par’2016
Zagrało w finale 31 par, część z uprawnień a część awansowała z półfinałów.
Wygrała para Marek Oliwa – Kajetan Olewicz (Michalak Kolonowskie).
Na podium znalazły się też pary: E. Bondarewicz – R. Sawicki (RSB Racibórz)
oraz Z. Pierzchała – S. Graboń (NTB Nysa). Gratuluję.
Grająca w Warszawie nasza para K. Olewicz – A. Materla zajęła w finale B
niezłe 6 miejsce, nie awansując jednak do ścisłego finału.
3. Turniej Zakończenia sezonu.
Niezmiernie napięty jest w tych miesiącach nasz kalendarz, naprawdę trudno
było znaleźć termin na turniej kończący sezon.
Ostatecznie zorganizujemy go 19 czerwca (niedziela) w Prószkowie.
Turniej będzie w miarę krótki, po nim kiełbaska grillowa, następnie do rozdania
bardzo dużo pucharów za pary, ligi oraz puchar okręgu.

Turniej rozpoczniemy o godz.9.30 ( zapisy do 9.15), a zakończymy około 15.00.
Wpisowe (z kiełbaską) – 25 zł (Panie 20 zł), przeznaczone w całości na
organizację imprezy i nagrody (liczne, niewysokie).
Liczę na dużą frekwencję.
4. Kalendarz imprez
 21 maja
 4 czerwca
 11 czerwca
 19 czerwca
 25 czerwca
 1-2 październik

Branice
Nysa
Kluczbork
Prószków
Racibórz
Opole

- Puchar Burmistrza
- Memoriał Kazia Czepila
- Dni Kluczborka
- Zakończenie Sezonu 2015/16
- Zakończenie raciborskiego sezonu.
- Opolska Jesień

Do zobaczenia na naszych imprezach
Adam Klimala

