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„DRUśYNOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO” W INTERNACIE 

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1 

W dniu 18 listopada 2010 w Internacie Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 

w Krakowie odbył się „DruŜynowy turniej tenisa stołowego” organizowany 

przez MłodzieŜową Radę Internatu. Adresatami konkursu była młodzieŜ szkół 

ponadpodstawowych mieszkająca w internacie. 

Ideą turnieju była rywalizacja wg zasad fair-play oraz rozwój 

umiejętności sportowych, natomiast celem było wyłonienie najlepszych 

zawodników i druŜyn. Jedną placówkę reprezentowało maksymalnie 

4 zawodników. Mecz rozgrywany był do 2 wygranych setów, kaŜdy set do 

11 pkt. Internat Zespołu Szkół Łączności reprezentowali tenisiści: Piotr Liszka, 

Maksymilian Wróblewski, Karol Tutaj oraz Michał Naw ieśniak.  

Na początku turnieju zostały przedstawione zasady i regulamin, które 

miały obowiązywać podczas całego konkursu. W turnieju wzięło 8 druŜyn. Po 

przedstawieniu reprezentantów nastąpiło wybranie kapitanów oraz losowanie, 

które wyłoniło pary walczących ze sobą zespołów. Kapitanem w druŜynie 

Zespołu Szkół Łączności został Piotr Liszka. Wygrana w pierwszej rundzie 

pozwoliła naszym chłopcom przejść do kolejnych rozgrywek. Zwycięstwo 

co najmniej trzech zawodników decydowało o dalszym udziale w turnieju. 

Jednak dramatyczna i pełna napięć poraŜka w drugiej rundzie spowodowała, 

Ŝe szanse na pierwsze miejsce oddaliły się. Kolejne mecze toczyły się juŜ tylko 

(aŜ!) o zajęcie III i IV miejsca. Szybka, wprawdzie nieco chaotyczna gra 

naszych zawodników (ten stres, to napięcie!!!) przyniosła wreszcie imponujące 

zwycięstwo, czego skutkiem było zajęcie III miejsca. Wygraliśmy 

z gospodarzami, którzy zajęli IV miejsce. Szczęśliwcy, którym udało się nas 

pokonać to: 

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 i Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2.  
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Miejsce na podium zawdzięczamy chłopcom, którzy pełni 

zaangaŜowania, zapału, determinacji, lekkiej zaciętości oraz rywalizacji 

w dobrym tego słowa znaczeniu pokazali się z jak najlepszej strony.  Godnie 

reprezentowali Internat Zespołu Szkół Łączności.  

Warto wspomnieć, Ŝe Maksymilianowi Wróblewskiemu przyznano III 

miejsce w kategorii „Najlepszy zawodnik turnieju”.  

Dzięki takim zawodom młodzieŜ ma moŜliwość rozwijania swoich 

zainteresowań, spędzać aktywnie swój wolny czas oraz poznawać na swojej 

drodze tych, którzy mają podobne zamiłowania.  

Pamiętajmy, Ŝe „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”. 

 


