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Dominika Podhajecka z tytułem drużynowej wicemistrzyni
Polski!

Na kortach Klubu Tenisowego GAT Gdańsk rozegrano finały letnich Drużynowych Mistrzostw Polski
Skrzatek (do lat 12). Do rywalizacji przystąpiło 8 najlepszych zespołów z rozegranych w maju eliminacji
(KS Mostostal Zabrze, TS IDEA SPORT Toruń, Park Tenisowy Olimpia Poznań, KS Górnik Bytom,
Śląskie Centrum Tenisa Pszczyna, Fundacja "Szczecińska Akademia Tenisowa", AZS Poznań A oraz
Klub Tenisowy GAT Gdańsk).

Przypomnijmy iż w letnich DMP każdy z zespołów może wypożyczyć jednego zawodnika
(niestowarzyszonego lub z innego klubu). O Dominikę zabiegały 3 z 4 najlepszych klubów Polski w tej
kategorii wiekowej (Szczecińska Akademia Tenisowa, AZS Poznań i KT GAT Gdańsk). Dominika
wybrała rywalizację z tym ostatnim klubem, a w trakcie eliminacji rozgrywanych na kortach AZS-u w
Poznaniu „gdańszczanki” nie dały żadnych szans rywalkom, nie tylko wygrywając swoje 3 mecze, ale
dziewczyny, w tym oczywiście Dominika wygrały wszystkie swoje indywidualne i deblowe mecze, a co
więcej nie straciły nawet seta!

W pierwszym meczu finałów w Gdańsku (4 gry singlowe + 2 pojedynki deblowe) „gospodynie” pewnie,
bez straty seta pokonały 6:0 drużynę KS Górnik Bytom. W Półfinale mistrzostw ekipa z Trójmiasta
pokonała 5:1 drużynę SAT Szczecin. Niestety w finale dość nieoczekiwanie gdańszczanki musiały uznać
wyższość zawodniczek TS IDEA SPORT Toruń, a o ich porażce zaważyły przede wszystkim przegrane
obydwa mecze deblowe.
KT GAT Gdańsk we wszystkich 3 meczach finałów grał w składzie: Dominika Podhajecka, Weronika
Ewald, Monika Stankiewicz, Martyna Mackiewicz i Hanna Koprowska.

Dodajmy, iż w meczu o brązowy medal reprezentantki AZS Poznań A pokonały 4:2 zawodniczki SAT
Szczecin.
To już szósty medal rangi mistrzowskiej Dominiki Podhajeckiej, a drugi w tym roku. Wcześniej
Dominika zdobyła brązowy medal Skrzatek w grze podwójnej (do lat 12 w Kołobrzegu), a także 4 srebra
Krasnalek (do lat 10 - 2 w singlu i 2 w deblu w Puszczykowie i Piotrkowie Trybunalskim).
Daniel Podhajecki
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