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Simplus Cup 2009 – Mistrzostw Polski w 

Siatkówce Plażowej Kobiet. Zobacz video 

 fot. Krystian Papski 

W dniach 3-4 lipca na plaży w Świnoujściu odbył się drugi turniej z cyklu Simplus Cup 2009 

– Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet. 

Do gry zgłosiło się 15 par polskich oraz jedna z dalekiej Hiszpanii. W pierwszym dniu 

rozegrano 24 mecze, które wyłoniły 6 najlepszych duetów tegorocznego turnieju w 

Świnoujściu. 

  fot. Krystian Papski 

Obyło się bez większych niespodzianek , przeważnie zwyciężały reprezentantki Polski w 

różnych kategoriach wiekowych. Mecze rozgrywane były w trudnych warunkach 

atmosferycznych - wysokiej temperaturze i mocnym słońcu. Zawodniczki często musiały 

sięgać po napoje energetyczne HERBAPOLU i wodę mineralną AUGUSTOWIANKA.  
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W pamięci kibiców na pewno pozostanie wynik jednego z piątkowych setów, wygranego 21:1 

przez Negrin i Fernandez z jedną z młodych polskich par. Dużym zainteresowaniem cieszyły 

się również konkursy, w których kibicie walczyli o nagrody ufundowane przez sponsora 

tytularnego - POLKOMTEL S.A, operatora sieci SIMPLUS. 
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W sobotnich meczach ćwierćfinałowych para D. Paszek-B. Gałek pokonała duet gdyńskiego 

Trefla A. Sołodkowicz-D. Wrzochol 2:0 a A. Filip-A. Wołoszyn zwyciężyły najpiękniej 

opalone polskie siatkarki J. Wiatr i K. Kołosińską, które do tegorocznego sezonu 

przygotowywały się na zgrupowaniu w Brazylii. Spotkania półfinałowe odbyły się przy 

szczelnie wypełnionych trybunach i gorącym dopingu widzów. Lepsze w nich okazały się 

faworytki – niepokonane wcześniej M. Michoń-Szczytowicz (m.in. dwukrotna złota 

medalistka MP) i M. Brzostek (m.in srebro na ME do lat 20), zwyciężając młodzieżowe 

reprezentantki polski Darię Paszek (Krotoszyn) i Beatę Gałek (Mysłowice). W drugim 

półfinale K. Urban (aktualna MP) i K. Sowała (m.in trzecia na MŚw. do lat 21) pokonały 

zawodniczki Słomczewskiej Wentylacji Team: Agnieszkę Wołoszyn i Aleksandrę Filip. W 

meczu o III m-ce Simplus Cup w Świnoujściu spotkały się zatem przegrane – lepszą okazała 

się para D. Paszek-B. Gałek (m.in 4 lokata na MŚw. do lat 19). W meczu finałowym zagrały 

natomiast Katarzyna Urban – Karolina Sowała (Tatarek Team) i Magdalena Michoń-

Szczytowicz – Monika Brzostek (Łódź). 2:1 po pasjonującej walce zwyciężyły te pierwsze i 

to one zainkasowały po 100 pkt do rankingu PZPS-patrona turniejów Simplus Cup.  

 

Sędzią głównym zawodów była A. Michlic a komisarzem – J. Tatarek . 

 

A kolejny turniej Simplus Cup już od najbliższego czwartku na plaży w Niechorzu. 
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