TKKF PIASKI WARSZAWA

Sportowa niespodzianka na Bielanach

Arkadiusz Świderski &ndash; kapitan, Witold Orlański, Zbigniew Kwaśniewski, Mieczysław Kozak,
Andrzej Rutkowski, Wojciech Pietrzyk to siatkarze TKKF &bdquo;Piaski II&rdquo; z Bielan, którzy w
pięknej walce postarali się o wielką niespodziankę, odnosząc bezapelacyjne zwycięstwo w finale XXXII
Bielańskiego Turnieju Piłki Siatkowej Weteranów.
Zwycięzcy pokonali kolejno: AZS UWKS WAT z Bemowa oraz TKKF &bdquo;Piaski I&rdquo; z Bielan po
2:0 i wysoko w setach, a także Professional z Ochoty 2:1 (16:25, 25:19, 15:7). Mecz ten stał na
wysokim poziomie sportowym. Zawodnicy obu zespołów wykazali się dużymi umiejętnościami gry,
walczyli zawzięcie o każdą piłkę ale to zawodnicy TKKF &bdquo;Piaski II&rdquo; okazji się bardziej
odporni i odnieśli zwycięstwo.
Drugie miejsce zajął TKKF &bdquo;Piaski I&rdquo; z Bielan, pokonując WAT z Bemowa i Professional z
Ochoty po 2:0. Trzecie miejsce zajął Professional z Ochoty, który zwyciężył AZS UWKS WAT 2:0, a
czwarte &ndash; pokonani, wykazując duże chęci do walki.
Turniej rozegrano do dwóch wygranych setów, systemem &bdquo;każdy z każdym&rdquo;, zgodnie z
przepisami PZPS.
W trzydziestodwuletniej historii turniejów organizowanych przez Ognisko TKKF &bdquo;Piaski&rdquo;
Bielany najczęściej wygrywał Professional z Ochoty a TKKF &bdquo;Piaski&rdquo; z Bielan zajmował
drugie miejsca.
Warto podkreślić, że siatkarze TKKF &bdquo;Piaski&rdquo; z Bielan zdobyli w tym turnieju kolejne 2
puchary i kolekcja biura Ogniska osiągnęła liczbę 162 szt. pucharów zespołowych, zdobytych w różnych
imprezach i na różnych szczeblach rozgrywek.
Siatkarze wspomnianych zespołów bardzo kochają ten sport. Uprawiają go od wielu, wielu lat, dla
własnego zdrowia, spotykają się od ponad 30 lat na Piaskach, wspominając przy okazji młodsze lata i
poprzednie mecze. Znają się osobiście i dzięki swojej aktywności integrują warszawskie środowisko
siatkarzy amatorów.
Siatkarzem wszechstronnym został uznany Zbigniew Kwaśniewski z TKKF &bdquo;Piaski II&rdquo;
Bielany. Ponadto organizator wyróżnił najlepszych zawodników w poszczególnych zespołach finałowych:
Arkadiusz Świderski &ndash; TKKF &bdquo;Piaski II&rdquo;, Krzysztof Stańkowski &ndash; TKKF
&bdquo;Piaski I&rdquo;, Aleksander Czerwiński &ndash; Professional i Piotr Rybak &ndash; AZS UWKS
WAT.
Obowiązki sędziego pełnił Marek Wiśniewski. Komentatora Paweł Zięba, obsługi medycznej Dorota
Biernacka i obsługi technicznej &ndash; Damian Wojda.
Gościem honorowym turnieju był Julo Karski &ndash; senior siatkówki, bardzo znany swego czasu i
lubiany warszawski siatkarz, grający w pierwszej lidze państwowej, który z zaciekawieniem obserwował
grających.
Zwycięzcom i wyróżnionym wręczono puchary i dyplomy od Rafała Miastowskiego &ndash; burmistrza
Dzielnicy Bielany oraz upominki od TKKF &bdquo;Piaski&rdquo; oraz Ireny Hulanickiej. Dzięki
darczyńcom upominków wystarczyło dla wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w ich losowaniu, w
którym wszystkie losy okazały się trafne.
Turniej odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół 51 przy ul. Staffa 3/5 na Bielanach w Warszawie, a
jego organizatorem było Ognisko TKKF &bdquo;Piaski&rdquo; Warszawa. Organizację imprezy
dofinansowała Dzielnica Bielany M. St. Warszawa.
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