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Simplus Cup: Z nad Bałtyku na Mazury
(fot. simpluscup.pl / .)

W dniach 16-18 lipca na plaży miejskiej OSiR w Olsztynie rozegrany został kolejny turniej z cyklu
SIMPLUS CUP 2009 - Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet. Po turniejach nadmorskich
najlepsze polskie siatkarki przeniosły się do stolicy Warmii i Mazur.
W czwartkowych eliminacjach zakłóconych przez ulewne opady oraz wichurę wystąpiło 13 par, w tym aż 3 z
Olsztyna. Najlepiej jednak zaprezentowały się startujące po raz 1 w Polsce Ukrainki Z.Khmel i V.Tetenova, które
pewnie pokonały w rozgrywkach grupowych pary z Hiszpanii i Polski. Także w piątkowym turnieju głównym
pokazały one wysoką formę, zapewniając sobie pewnie awans do sobotnich potyczek finałowych. Z polskich par
niespodziewanie dobrze zaprezentowała się para Skawy Wadowice - A.Mitręga i E.Małusecka (19 miejsce w
rankingu PZPS), która otrzymała od organizatora turnieju - PERFORMANCE MARKETING GROUP tzw „Dziką
Kartę”, pokonując po drodze do ćwierćfinału duety z lepszym dorobkiem punktowym. Dwiema niepokonanymi
parami piątkowych spotkań były Magdalena Michoń-Szczytowicz/Kinga Kołosińska oraz Agnieszka
Wołoszyn/Dorota Kondyjowska. Ich przeciwniczkami zostały zwyciężczynie spotkań ćwierćfinałowych, w których
mistrzynie Ukrainy Zhanna Khmel/Viktoria Tetenova pokonały Martynę Wardak/Ilonę Zielińską (Krakowiak Piaski)
oraz Daria Paszek i Beata Gałek( Młodzieżowa Kadra Polski) - tryumfatorki meczu z Agnieszką Mitręgą (Cieszyn)
i Edytą Małusecką (Sucha Beskidzka).
W meczu półfinałowym A.Wołoszyn/D.Kondyjowska (Słomczewska Wentylacja) pewnie pokonały największą
niespodziankę turnieju - siatkarki z Kijowa, a M.Michoń-Szczytowicz (Łódź)/K.Kołosińska(Lublin) 2:1 zwyciężyły
swoje młodsze koleżanki z reprezentacji Polski - D.Paszek(Krotoszyn)/B.Gałek(Mysłowice).
W „małym finale”, o 3 miejsce w 4 tegorocznym turnieju SIMPLUS CUP zmierzyły się Z.Khmel/V.Tetenova
(Mistrzynie Ukrainy z 2008 r.) z D.Paszek/B.Gałek (akutalne Mistrzynie Polski Juniorek). Lepsze okazały się te
drugie , które tym samym powtórzyły swoje osiągnięcie z SIMPLUS CUP w Świnoujściu. W meczu o 1 miejsce
przy komplecie publiczności, ekstremalnie wysokiej temperaturze piasku i powietrza oraz obecności kamer
Telewizji Polsat zmierzyły się M.Michoń-Szczytowicz/K.Kołosińska (reprezentantki Polski na World Tour w
Starych Jabłonkach) z A.Wołoszyn/D.Kondyjowską (Mistrzynie Polski z 2001 r.). Po zaciętym 3-setowym
pojedynku stojącym na najwyższym poziomie zwyciężyły „Michońki”, odbierając od Dyrektora Sportowego
SIMPLUS CUP Wojciecha Wałcerza okolicznościowe puchary oraz telefony ze starterami SIMPLUS-a. Wśród
osób podziwiających w akcji najlepsze Polskie siatkarki spotkaliśmy m.in. byłego trenera młodzieżowej
reprezentacji Polski siatkarzy plażowych Czesława Kolpy, brązowych medalistów ostatnich Mistrzostw Polski A.
Łukasika i K. Łyczko oraz świetnego niegdyś siatkarza halowego I. Nalazka.
Tradycyjnie już organizatorzy turnieju zadbali także o atrakcje dla kibiców, organizując dla nich konkursy z
nagrodami od operatora sieci SIMPLUS – POLKOMTELA S.A., na plaży rozbił się również interaktywny Truck
PLUS z mnóstwem konkursów i zabaw.
Ostatnią a zarazem najważniejszą imprezą tegorocznego SIMPLUS CUP będzie turniej o Mistrzostwo Polski,
który zostanie rozegrany w dniach 30.07- 1.08 na plaży w Giżycku z pulą nagród do podziału w wysokości 40.000
zł.
Opracowali : Mariusz Frąckowiak i Piotr Dylewski

