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Kto najpopularniejszy?
MOSiR i TT rozpoczynają kolejną edycję sportowego plebiscytu
Rozpoczynamy 11.
edycję plebiscytu,
w którym wybieramy
najpopularniejszych
tyskich sportowców.
Jego organizatorem
jest Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji,
a patronuje mu redakcja
tygodnika „Twoje Tychy”.
W tym zmieniła się
formuła plebiscytowej
rywalizacji, zachęcamy
zatem do zapoznania
się z regulaminem
i zagłosowania
na swoich faworytów.

Plebiscyt rozpoczynamy 25.02,
a zgłoszenia przyjmujemy do 27.03.
Głosujemy na sportowców
w dwóch kategoriach: „seniorzy”
i „młodzieżowcy”. Pod pojęciem
„senior” należy rozumieć sportowca, który w 2019 roku osiągnął
wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich, natomiast
pod pojęciem „młodzieżowiec”
należy rozumieć sportowca, który w 2019 roku osiągnął wybitne
wyniki sportowe w rozgrywkach
młodzieżowych lub seniorskich.
W przypadku, kiedy sportowiec
osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich, ale
wciąż mógł startować w rozgrywkach młodzieżowych, uważa się go
za „młodzieżowca”.
Nominowanych sportowców wybrała Kapituła Plebiscytu,
w skład której wchodzili przedstawiciele MOSiR, tygodnika „Twoje
Tychy”, Rady Sportu Miasta Tychy,

tyskiego środowiska trenerskiego
oraz tyskiego środowiska biznesowego. Listę kandydatów publikujemy poniżej, jest też dostępna
na www.tychy.pl i www.mosir.tychy.pl.
Każdy uczestnik może oddać
swój głos na jednego sportowca,
zarówno wśród „seniorów”, jak
i „młodzieżowców”. Oddawanie
głosów odbywa się za pośrednictwem kuponów, które będziemy
publikować do 24.03. Należy je dostarczyć (listownie lub osobiście)
na adres: Tygodnik „Twoje Tychy”,
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy,
z dopiskiem „Plebiscyt na Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca
Roku 2019” do 27.03. Można także głosować za pośrednictwem formularza na stronie www.tychy.pl
(także do 27.03).
Głosujemy wyłącznie na sportowców, którzy zostali wybrani przez Kapitułę, głos oddany
na sportowca spoza listy nominowanych będzie traktowany jako
nieważny. Spośród uczestników
plebiscytu, którzy dostarczą prawidłowo wypełnione zgłoszenia,
zostaną rozlosowane nagrody.
Oprócz wybranych sportowców każdy głos powinien zawierać: imię i nazwisko, dokładny
adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku oddania głosu na formularzu
zgłoszeniowym umieszczonym
na stronie www.tychy.pl – obligatoryjnie adres e-mail. Tylko kompletnie wypełnione zgłoszenia tzn.
spełniające wszystkie te warunki,

Niniejsze zgłoszenie stanowi akceptację Regulaminu Plebiscytu, dostępnego na stronie www.mosir.tychy.pl/
plebiscyt. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu przetwarzane są w: MOSiR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego
12 w celach związanych z udziałem w inicjatywach upowszechniających rozwój i promocję kultury fizycznej oraz
w oparciu o uzasadniony interes MOSiR (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w celu realizacji zadań statutowych MOSiR (w tym
publiczna informacja o nagrodzonych uczestnikach plebiscytu).

reklama

będą brały udział w losowaniu nagród.

A oto nominowani 2019:

MŁODZIEŻOWCY: Wanesa Kania (zapasy, GKS Piast Wola) – tyszanka, mistrzyni Polski młodziczek w zapasach w kat. do 50 kg.
Okazała się najlepsza spośród 29
zawodniczek. Otrzymała powołanie do kadry Polski; Remigiusz
Kapica (siatkówka, SMS PZPS
Spała/AZS Olsztyn) – wychowanek MOSM, wicemistrz Polski juniorów (SMS PZPS Spała), najlepszy atakujący turnieju finałowego.
Obecnie zawodnik AZS Olsztyn.
Reprezentant Polski, uczestnik
MŚ juniorów U-21 w Kanadzie;
Paweł Lisiński (futsal, GKS Futsal Tychy) – zawodnik reprezentacji Polski U-19, brązowy medalista
mistrzostwa Europy (największy
sukces polskiego futsalu w historii). Czołowy zawodnik seniorskiego GKS Futsal Tychy; Wojciech
Mielnik i Konrad Gawor (kajakarstwo, MOSM Tychy) – dwa złote
medale (w K2 oraz K4 na 2000 m)
mistrzostw Polski młodzików, złoto Długodystansowych MP w K2
na 5000 m; Aleksandra Ochnio
(snowboard, AZS AWF Katowce)
– tyszanka, złota i brązowa medalistka Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w snowboardzie; Bartłomiej Rośkowicz (boks, MOSM
Tychy) – złoty medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w kat. do 52 kg. Wielokrotny medalista mistrzostw śląska. Członek
kadry narodowej; Karina Sofińska
(lekka atletyka, MOSM Tychy) –
dwa brązowe medale mistrzostw
Polski U-20 w trójskoku – w hali
oraz na otwartym stadionie. Powołana do kadry Polski; Mateusz
Ubowski (hokej na lodzie, MOSM/
GKS Tychy) – złoty medalista mistrzostw świata Dywizji IIA U-18,
uczestnik MŚ Dywizji IB U-20.
Zaliczył debiut i pierwsze punkty
w seniorskiej kadrze GKS; Dawid
Wiekiera (pływanie, MKP Wodnik Tychy) – dwa złote i brązowy
medal letnich mistrzostw Polski
U-16, złoto zimowych MP U-16,
debiut na mistrzostwach Europy
jun. w Kazaniu (awans do finału na 200 m st. klas). Powołany
do kadry Polski; Filip Wspaniały (koszykówka, MOSM Tychy) –
etatowy reprezentant Polski U-15,
najlepszy zawodnik drużyny rocznika 2004.
SENIORZY: Andrzej Borowiec
(ju-jitsu, Gwardia Tychy) – złoty

i brązowy medal mistrzostw świata w kat. masters w Abu Dhabi
i brązowy medal mistrzostw Europy w kat. masters w Bukareszcie. Trener i prezes Gwardii Tychy;
Michał Faber (futbol amerykański, Falcons Tychy) – gra w ataku na pozycji liniowego. Przeszedł wszystkie szczeble rozwoju
i już w pierwszym sezonie dotarł
z drużyną do półfinału Pucharu
Polski; Filip Komorski (hokej
na lodzie, GKS Tychy) – mistrz
Polski, znakomity napastnik.
W sezonie 2018/19 zdobył 25 bramek i zaliczył 34 asysty (59 punktów), w tym sezonie zdobył już 20
goli i 26 asyst (stan na 21.02.2020).
Zdobył 3 punkty w rozgrywkach
CH, w tym dwie bramki w zwycięskim meczu z Vienna Capitals. Reprezentant Polski; Maciej Mańka (piłka nożna, GKS
Tychy) – wychowanek MOSM,
który ma za sobą grę w Ekstraklasie, kilka lat temu wrócił
do GKS. Obrońca, a w 2019 roku
zdobył aż 8 bramek; John Murray
(hokej na lodzie, GKS Tychy) –
świetny bramkarz mistrzowskiej
drużyny, w sezonie 2018/19 miał
93,7% skutecznych interwencji,
w bieżących rozgrywkach 92,9%.
Do tego w rozgrywkach CHL zanotował 92,82% skutecznych interwencji. Reprezentant Polski;
Sylwia Łaskawska (hokej na lodzie, Atomówki Tychy) – brązowy medal mistrzostw świata
Dywizji IB w Pekinie, etatowa
zawodniczka reprezentacji Polski seniorek; Wioletta Pawluczek
(strzelectwo, ŚTS) – trzy złote medale mistrzostw Polski w strzelectwie – dwa indywidualnie i jeden w mikście, dwa złote medale
Akademickich Mistrzostw Polski.
Zawodniczka kadry Polski; Szymon Topolnicki (lekka atletyka,
AZS AWF Katowice) – brązowy
medal mistrzostw Polski w biegu
na 3.000 m z przeszkodami. Wychowanek MOSM Tychy; Paweł
Zmarlak (koszykówka, GKS Tychy) – kapitan drużyny. W sezonie 2018/19 średnio 13,1 pkt i 8,1
zbiórki na mecz, eval 19,0, a w sezonie 2019/20 – 9,6 pkt i 7 zbiórek
na mecz, eval 15,3.
Leszek Sobieraj ●

Sponsor głównych nagród dla Czytelników

www.tychy.pl

Siatkarkom MOSM zabrakło jednego zwycięstwa.

Blisko awansu
Siatkarki MOSM Tychy zagrały
w półfinale i finale mistrzostw
Śląska kadetek, ale do awansu
do ćwierćfinału MP zabrakło im
jednej wygranej.
Turniej półfinałowy rozegrano
w Dąbrowie Górniczej. Podopieczne Krzysztofa Pałki i Przemysława
Ciukaja pokonały POSiR Pszczyna 3:1 (25:7, 22:25, 25:21, 25:21)
i MKS Dąbrowa Górnicza II 3:1
(17:25, 25:22, 25:19, 25:22), przegrały natomiast z MKS Dąbrowa
Górnicza 1:3 (25:15, 17:25, 14:25,
8:25). Zajmując drugie miejsce,
awansowały do finału, który rozegrano w Bielsku-Białej. Tutaj jednak dwukrotnie przegrały z Zorzą
Wodzisław Śląski 1:3 (25:9, 19:25,
20:25, 23:25) i Stalą Bielsko-Biała 2:3 (13:25, 21:25, 25:16, 25:15,
10:15). Zajęły 3. miejsce w grupie
i o 5. lokatę grały z KS Częstochowianką, zwyciężając 3:1 (26:28,
25:23, 26:24, 25:23). Zawodniczką
meczu została Kinga Krokosz.
– Najbardziej szkoda meczu
w turnieju półfinałowym z Wodzisławiem Śląskim, bo był to zespół, z którym w rundzie zasadni-

czej wygraliśmy dwa razy po 3:0.
Mieliśmy szansę jeszcze w meczu
z MKS Bielsko-Biała bo każda
wygrana dawała nam możliwość
walki o medale i awans do 1/4 mistrzostw Polski, ale niestety przegraliśmy po tie-breaku...
Drużyna wystąpiła w składzie:
Martyna Binek, Zuzanna Biszczanik, Amelia Ciaputa, Paola
Divis, Aleksandra Józefów, Zuzanna Kłap, Joanna Kokoszka,
Kinga Krokosz, Magdalena Potrawa, Nikola Zadylak, Zuzanna Zazakowny, Sandra Żychoń,
Agata Soboń, Oliwia Będkowska,
Emilia Neterowicz.

***
Sportowa Szkoła Podstawowej
nr 19 w Tychach ogłasza nabór
do klasy sportowej o profilu
piłki siatkowej na rok szkolny
2020/2021 dla dziewcząt klasy
IV (rocznik 2010 i młodsze).
Zajęcia odbywają się w SSP nr
19 przy al. Niepodległości 190.
Wszelkich informacji udziela
trener Przemysław Ciukaj (tel.
603-45- 590). LS ●
MOSM Tychy
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Tyszanki zdobyły 5. miejsce mistrzostw Śląska.
Informator kibica
Hokej. PHL: 25.02 Energa Toruń – GKS Tychy (godz. 18.30),
26.02 Energa Toruń – GKS Tychy (18.30). PLHK: 29.02 Ato‑
mówki GKS Tychy – Polonia Bytom (godz. 18 – jeśli GKS za‑
kończy rywalizację z Toruniem w czterech meczach, jeśli nie
– godz. 21), 7.03 Polonia Bytom – Atomówki GKS Tychy.
Piłka nożna. I liga: 29.02 GKS Tychy – Sandecja Nowy
Sącz (17). Sparing: 29.02 GKS II Tychy – RKS Grodziec (11).
Koszykówka. I liga: 29.02 GKS Tychy – ZB Pruszków
(18.30).
Futsal. I liga: 1.03 Futsal Team Brzeg – GKS Futsal Tychy
(18.30).
Siatkówka. II liga mężczyzn: 29.02 TKS Tychy – Volley Ryb‑
nik (16), 1.03 TKS Tychy – Volley Rybnik (16). II liga kobiet:
26.02 TKS Tychy – AZS Częstochowa (18.30).
Lekka atletyka. 1.03 Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych 2020. OW Paprocany, start – godz 12,
dystanse: 1963 m, 10 km, biegi dla dzieci. LS ●

