
[._.—

Unząn MIASTA
ul. Grzegorza Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn-Koźle
Kędzierzyn—Koźle 02.08.2021

rx ** [a'-, 5:3: gg?: (_micjsce, data)

*~* W eri: Sprawozdanie 2 wydarzenia objętego Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
, Biuro informacji i Promocji Ernesta [

1. Nazwa organizatora:

Kędzierzyńki Klub Tenisowy ul. Bol. Śmiałego 2 47-232 Kędzierzyn —Kożle

2. Nazwa wydarzenia:

BABSKIE GRANIE” Kędzierzyn—Koźle CUP 2021 Kędzierzyn -Koźie.

. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram):

30.07.—Ol .082021- TENIS CLUB Kędzierzyn KKT..............................................................

4. Zasięg terytorialny:

Cała Polska

Charakter przedsięwzięcia (sportowy, kulturalny, konkurs, festyn):

UJ

Turniej tenisowy Deblowy Kobiet .........................................................................

5. Liczbowe określenie uczestników:

—— uczestników: 38 osób

— gości/nddzów: . 60 osób

-— organizatorów: .12 —— firm

6. Opis realizacji wydarzenia:

Turniej był objęty — HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA
MIASTA KĘDZIERZYN—KOŻLE
- Podczas spotkania w dniu 31.07-piatek, odbyło się losowanie grup oraz
zaplanowanie kolejności spotkań, rozgrywek na kolejne dni turnieju.

W sobotę o godzinie 9:00 odbyło się, oficjalne otwarcie turnieju, powitanie
zawodniczek, gości uczestniczących w imprezie. Panie rozpoczęły rozgrywki
grupowe, fazę poczatkowa, które odbywały się równocześnie, w czterech
grupach, w dwie grupy po 4 pary deblowe, oraz dwie grupy po 5 par deblowych
Następnie panie przystąpiły do półfinałów. Do par deblowych, które zajęły
miej sce I w grupach dolosowane zostały pary, które zajęły miej sce II w
eliminacjach. Półfinały wyłoniły nam trzy pary deblowe, grupę finałowa oraz
trzy pary deblowe; grupę pocieszenia. Na tej samej zasadzie zostało
przeprowadzone losowanie grup Pocieszenia I oraz Pocieszenia H; do par
deblowych, które zajęły miej sce III w eliminacjach zostały dolosowane pary,
które zajęły miejsce IV.
—36 kobiet, które przyjechały do nas, z całej Polski; Warszawy, Wrocławia,
Bielsko-Białej, Gliwic, Andrychowa, Opola, Poznania, Gdańska, Pucka,
Wrocławia— w turnieju wystąpiły również tenisistki z naszego miasta. Podczas
turnieju Oprócz dużej frekwencji, panie reprezentowały wysoki poziom gry na
korcie. Podczas całej imprezy towarzyszył sportowy duch walki, dobra sportowa



zabawa. Każda z pań, w turnieju, miała do zagrania, W sumie po 6 meczów;
pełnych setów, z przewagami. W turnieju wzięły udział, tenisistki/debiutantki,
które po paru miesiącach nauki gry w tenisa, rozpocZęły swoje zmagania na
korcie, jak równa równej. Wieczorem, po zakończeniu turnieju, w obecności
pana wiceprezydenta miasta Wojciecha Jagiely wręczone zostały, puchary,
symboliczne nagrody od sponsorów turnieju, kwiaty dla najlepszej pary turnieju,
finalistek oraz wszystkich uczestników turnieju. Po ceremonii wręczenia nagród
zorganizowany został bankiet z muzyka na żywo. W niedzielę, uczestniczki
turnieju, rozegrały, towarzyskie mecze deblowe. Goście, uczestnicy turnieju,
personel, obsługa, podczas imprezy, mieli zagwarantowane, noclegi,
wyżywienie oraz napoje.

To był cudownie Spędzony czas, na korcie. Przeżywaliśrny wspaniałe emocje
tenisowe, towarzyszące podczas rozgrywek. Przez ostatnie lata, stworzyliśmy
wydarzenie, które staje się tradycja, symbolem naszego klubu tenisowego,
miasta, niech ta chwila trwa. To nasza, wspólna zasługa; pasjonatów, pasjonatek
tenisa, naszego miasto Kędzierzyn-Koźle, partnerów oraz przyjaciół Tenis
Clubu KK, będziemy o nią dbać.

Wszystkim, dziękujemy, z całego serca;
Wiesława„ Andrzej Bandurowscy

7. Szczegółowy opis sposobu promocji wydarzenia (radio, plakaty, gazeta):

Promocja turnieju odbywa-la się poprzez kluby tenisowe w Polsce przez lnternet,

gazetę—TENIS, na stronie internetowej Klubu KKT, oraz miasta Kędzierzyna-Koźla

Plakaty.

8. informacja o partnerach i sponsorach oraz ich wkład w przedsięwzięcie:

. Puchary dla najlepszej pary turnieju wykonał artysta, rzeźbiarz Grzegorz
Michałek JanosikArt z Wisły.
Partnerzy turneju: PordStore BCH Chwaliński, GEHWOLPL Filplast,
ZAMKON Industrial Valves oraz znajomi, przyjaciele, pracownicy Tenis Club
Kędzierzyn-Koźle; Violetta Grochowska ARCYSZYDŁO , Krzysztof Słowik
LifeWave Kędzierzyn-koźle, Mirek Nowakowski, Marcin Cichoń, Waldemar
Głowiczka.

9. Podpis: __ _PREZES musu _,
: (czać/9544.arżw 3/0

anim Bandurowsiot
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