Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w curlingu
W niedzielę, 29 stycznia 2017 r. w Warszawie zakończyły się Eliminacje do
Ogólnopolskiej

Olimpiady

Młodzieży

w

curlingu.

Gmina

Pawłowice

reprezentowana były przez 4 drużyny KS Warszowice.
Dziewczęta:
KS Warszowice I
Monika Wosińska,
Marlena Dziewirz,
Klaudia Szmidt
KS Warszowice "Gwiazdeczki"
Paulina Frysz,
Gabriela Hanzel,
Magdalena Herman,
Chłopcy:
KS Warszowice I
Dominik Szmidt,
Szymon Gęborys,
Robert Kamiński,
Bartosz Porwisz,
KS Warszowice II
Szymon Rokita,
Kamil Rokita,
Arkadiusz Frysz.
Naszym curlerkom i curlerom dzielnie dopingowali opiekunowie: Helena
Wosińska, Jadwiga Frysz i Tomasz Porwisz. Całą ekipę wspomagał oczywiście
trener Damian Herman.

Wszyscy

zawodnicy

przynieśli

nam

powód

do

dumy

i

radości.

Drużyna dziewcząt KS Warszowice I przeszła przez te eliminacje jak „burza”.
Wygrywając z Gdańskim KC 5:4, AZS Gliwice 4:2, City CC Warszawa 8:1
oraz POS Łódź II 7:2 zapewniły sobie w swojej grupie pierwsze miejsce
i pewny awans do finałów OOM, które odbędą się w połowie lutego w Krynicy.
Druga z naszych dziewczęcych drużyn: KS „Gwiazdeczki” mimo bardzo
młodego wieku również pokazała hart ducha. Po wygranych z GKC II i City CC
II oraz przegranych z POS Łódź I oraz Sopot CC Wa ku' ta zajęła piąte miejsce.
Trzeba dodać, że nasze dziewczynki były bardzo blisko wygranej z faworytkami
turnieju z Sopotu co byłoby nie lada sensacją. Powody do radości przyniosły
nam również drużyny chłopięce. Nasi starsi curlerzy, czyli KS Warszowice I,
po wygranych z City CC Zbaraska 12:2 i POS Łódź 6:2 oraz przegranej
z

faworytem

turnieju

City

CC

Kornishon

8:3

spotkali

się

z

naszymi

najmłodszymi adeptami curlingu KS II w meczu o wejście do finałowej czwórki.
Był to mecz pełen emocji trzymający w napięciu do samego końca. Przed
ostatnim endem młodsi koledzy wygrywali jeszcze 9:8 jednakże ostatnia partia
za dwa dała wygraną i wejście do ścisłej czwórki kolegom z drużyny
KS Warszowice I.
Po sukcesach naszych juniorów w Mistrzostwach Świata przyszedł czas
na radość z gry naszych najmłodszych curlerów. 2 drużyny w finałach OOM
oraz 5. i 6. miejsce naszych bardzo młodych drużyn daje nam nadzieję,
że o naszym klubie i gminie w dalszym ciągu będzie bardzo głośno w naszym
sportowym świecie.

