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Turniej tenisowy Polonia Open 2012

Najlepsze polonijne
rakiety na Florydzie

turniej liczn grup pod opiek kolegi i trenera Jacka Dbrowskiego.
Chicagowianie zdobyli puchary w
kategorii +40: Robert Lerka zosta
mistrzem (oraz zaj trzecie miejsce
w turnieju Open), drugie miejsce zaj Bogdan Lewandowski (i drugie
miejsce w turnieju Open). Zawodnikom sprzyjaa te pogoda, która bya
icie plaowa. Temperatura na korcie sigaa nawet 90 stopni F.
W kategorii +60 niepokonanym
mistrzem – nazywanym przez kolegów Terminatorem – jest ju od wielu lat Ryszard Nowotka z Polski. Jemu nie przeszkadzaa nawet upalna
pogoda. By bezkonkurencyjny. Drugie miejsce zaj Ryszard Serowki z
Nowego Jorku.
Mistrzem Polonia Open 2012 zosta
bezkonkurencyjny Artur Bobko z Nowego Jorku – trener i zaoyciel szkoy tenisa Riverdale Tennis Center.
Organizatorzy serdecznie zapraszaj na letni edycj Polonia Open
Summer Swing 2012, która odbdzie
si w dniach 20-22 czerwca. AB, MR
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Ten turniej to już polonijna trady– Kategori wygra nasz wieloletni
cja. Jego poziom nie ustępuje du- kolega i przyjaciel, a zarazem mistrz
żym zawodom międzynarodo- z lat poprzednich – Zygi Ziba z Flowym. A rywalizacja jest zacięta w rydy – mówi Artur Bobko.
każdej kategorii wiekowej.
– Serdecznie dzikujemy równie
piosenkarzowi Stanowi Borysowi,
Zakoczya si 12. ju edycja popular- który ju od 12 lat przyjeda na
nego zimowego turnieju tenisowego nasz turniej i wspiera nas duchowo
Polonia Open 2012, tradycyjnie roz- i sportowo. Stan, swoim wspaniagrywanego na piknych terenach ym nastawieniem do ycia, wnosi
Fountains Country Club na przed- zawsze do turnieju due oywienie i
mieciach West Palm Beach na Flo- jest przykadem jak mona dziki
rydzie. I równie tradycyjnie wzili sportowi doj do wymienitej forw niej udzia zawodnicy z Nowego my fizycznej – dodaje zadowolony
Jorku, New Jersey, Chicago, Florydy organizator.
i Polski.
Poziom rywalizacji na tegoroczW turnieju bierze udzia staa nym turnieju by bardzo wysoki. Nagrupa zawodników, ale zawsze poja- si zawodnicy dominuj w turniejach
wia si kilku nowych, którzy chc lokalnych. Przykadem jest Zbigniew
spróbowa swoich si w tym zna- Marchelski z Nowego Jorku, który
nym w rodowisku Polonii turnie- triumfuje na nowojorskim Greenju. W tym roku wystartowao 40 za- poincie. Na Polonia Open zdoa jedwodników w kategoriach: Open, nak wygra tylko (lub zwaywszy na
+40, +50, +60, +70. I przy tej ostatniej wietn konkurencj – a) turniej pokategorii doszo do sporej niespo- cieszenia.
dzianki, bo zgosio si do niej a
W tym roku klas pokazali zawodpiciu zawodników.
nicy z Chicago, którzy przyjechali na

POLONIA OVER 40 ZACZYNA RUNDĘ WIOSENNĄ

TO MIAŁA BYĆ
DZIECINNA ZABAWA…
P

PANCYPRIANS NY : POLONIA NY 3:4

ierwsi na początek rundy wiosennej wyszli na
boisko piłkarze Polonii
over 40. Mimo wczesnej pory i
cofnięcia czasu wszyscy zawodnicy Polonii stawili się w
komplecie na boisku Michael
Field na Queensie, by rozegrać
pierwszy mecz po przerwie zimowej.
Polonia, zajmujca pierwsze
miejsce w grupie, bya zdecydowanym faworytem w meczu przeciwko Pancyprians NY – druynie zajmujcej ostatnie miejsce w
tabeli.

Od pierwszych minut meczu
Polonici próbuj kontrolowa
gr i jak najszybciej strzeli
bramk. Po kilku zmarnowanych
okazjach, napastników Polonii
wyrcza obroca, który w trakcie
niefortunnej interwencji strzela
samobójczego gola.
Nastpne bramki s tylko kwesti czasu… Po strzale Wesley
Drelicha i dwóch bramkach Marka Rakowskiego Polonia wychodzi na – wydawaoby si – spokojne prowadzenie.
Nic bardziej mylnego! Polonici zaczynaj gra nonszalancko,
a nawet bezmylnie, co wykorzy-

stuj rywale i w krótkim odstpie
czasu strzelaj trzy bramki.
Ostatnie minuty meczu to nieustpliwe ataki i próby doprowadzenia do remisu przez Pancyprians oraz obrona korzystnego
wyniku przez Polonistów.
– Zagralimy dzisiaj jak podwórkowa druyna – komentowa po meczu Jarek Mieleszko.
– Wydaje nam si, e wszyscy nasi przeciwnicy s chopcami do
bicia. Nic bardziej mylnego! Kada druyna chce mie satysfakcj
i by t pierwsz, która nas pokona – dodaje.

JM

Polonia NY: Tadeusz Sarzynski, Henryk Cwalka, Frantisek Demek, Dariusz Sęk, Dariusz
Zielonka, Mariusz Barnak, Gregory Bajek,
Krzysztof Głowala, Jarosław Mieleszko, Marek Rakowski, Wesley Drelich. Wchodzili: Dariusz Stefanowski, Paweł Galanty, Krzysztof
Słoma, Peter Kołaczko
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