
Kędzierzyn-Kożle, 2019-07-27 

SPRAWOZDANIE 

z imprezy" Tennis Woman's Day" Tenis Club KK Baba Cup regionalna 
Kędzierzyn Koźle 19-21.07.2019 r. 

Imprezę rozpoczęl iśmy , p iątkowym spotkaniem integracyjnym, podczas 
którego odbyła się konferencja , na temat zdrowia oraz profilaktyki wśród 
kobiet W sobotę odbyło się , oficjalne otwarcie turnieju, powitanie gości , 
następnie panie rozpoczęły rozgrywki grupowe, fazę początkową, które 
odbywały się równocześnie, na dwóch obiektach; kortach miejskich oraz 
kortach Kędzierzyńskiego klubu Tenisowego. Następnie panie przystąpiły do 
fazy finałowej, w której wystąpiło, osiem najlepszych par, wyłonionych z 
rozgrywek grupowych, Pary te, rywalizowały systemem pucharowym, na 
kortach Kędzierzyńskiego Klubu Tenisowego, do póżnych godzin nocnych, 
mecz finałowy rozegrany został w hali tenisowej. 

W turnieju wzięło udział 40 pań, które przyjechały do nas, z całej Polski, 
liczna reprezentacja z Poznania, Warszawy, Wrocławia, Bielsko-Białej, Gliwic, 
Pszczyny, Opola oraz tenisistki z naszego miasta. 

Podczas turnieju oprócz dużej frekwencji, panie reprezentowały wysoki 
poziom gry na korcie. Podczas całej imprezy towarzyszył sportowy duch 
walki, dobra zabawa, oprócz dodatkowych atrakcji, panie rozegrały turniej 
pocieszenia oraz mecze sparingowe, z nowo poznanymi koleżankami, 
tenisistkami. 

Goście, uczestnicy turnieju, przyjezdni, personel, podczas imprezy, mieli 
zagwarantowane, noclegi, wyżywienie oraz napoje. 

W turnieju wzięły udział, po raz pierwszy, tenisistki/debiutantki, które po paru 
miesiącach nauki gry w tenisa, rozpoczęły swoje zmagania na korcie. 

W turnieju zwyciężyły, następująco: 

Miejsce I 

Katarzyna Klimczak! Anna Regulska ( Bielsko-Biała) 

Miejsce II 

Malgorzata Wojtalik / Kingi Przybyskiej (Poznań) 

Miejsce III Agata Bielawska / Ewa Sobczak ( Bielsko-Biała) 

Miejsce IV Kasia Żołnierek-Mazurek / Anna Babiak (Wrocław). 

Podziękowania dla Prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle Sabinie 
Nowosielskiej, za objęcie imprezy honorowym patronatem. 
Sponsorzy; BCH Chwaliński, ZAMKON, FILPLAST, INFINITI, ENIGMA, 
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SOLUTARIS, SOLIDARIS, patronom medialnym; Nowa Gazeta Lokalna, 7 
DNI , KK24.pl 
Wszystkim serdecznie dziękujemy , personelowi Tenis Club KK oraz całej 
obsłudze turnieju , kibicom licznie biorące udział w wydarzeniu, bez której nie 
było by tak spranie i dobrze zorganizowanej imprezy. 

Prezes Kędzierzyńskiego Klubu 
Tenisowego 

Andrzej Bandurowski 
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