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WIADOMOŚCI, PLEBISCYT
AKADEMIA TENISA DLA NAJMŁODSZYCH

Uczestnicy zawodów akademii
Set Point Fot. Wojciech Benedyktowicz
Akademia tenisa SetPoint zorganizowała turniej w tenisa ziemnego dla dzieci do lat 11. Impreza początkowo miała odbyć się na kortach, jednak pogoda pokrzyżowała plany i zawody zorganizowano w sali gimnastycznej LO V w Olsztynie. Zgłosiło się prawie 40 młodych zawodników, którzy rywalizowali nie tylko o satysfakcją, ale i o nagrody. Trema i stres dawały znać o sobie
tenisistom, jednak starali się im nie poddawać. — Trenuję dopiero od miesiąca, ale dam radę — mówił nieśmiało Dawid, który miał silne wsparcie od dopingującej go mamy. — Jesteśmy tu
po raz pierwszy, ale bardzo nam się podoba taka inicjatywa. Dobrze, że promuje się sport — powiedziała Aleksandra Jaworska, mama Dawida. — Chcemy rozruszać Olsztyn — dodał Maciej
Łojko, organizator turnieju. — Staramy się przekonać, że tenis ziemny jest sportem dla każdego, a także pomocnym czynnikiem w walce ze stresem. Organizator przygotował dla wszystkich
niespodzianki — medale, koszulki, puchary, smycze, a także mały poczęstunek. Martyn Janduła

Zostań Dziewczyną Lata 2012!
2012

Szukamy Dziewczyny Lata 2012! Zgłoś się!
Może ty wygrasz nasz plebiscyt?!
Prezentujemy najnowszy ranking
(z wczoraj z godz. 18) kandydatek do tytułu.

Jak głosować?
Żeby zagłosować, należy wysłać sms o treści go.dzl.x
pod numer 7248. W miejsce „x“ należy wpisać numer kandydatki, na którą chcemy oddać głos. Koszt
2 zł plus VAT.
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1. Klaudia Olejniczak
SMS o treści go.dzl.4

2. Justyna Włoch
SMS o treści go.dzl.13

3. Martyna Matoszko
SMS o treści go.dzl.6

4. Marta Glezman
SMS o treści go.dzl.5

5. Anna Krzemińska
SMS o treści go.dzl.21

6. Agnieszka Pruszkowska
SMS o treści go.dzl.8

7. Aneta Rudzińska
SMS o treści go.dzl.9

8. Ilona Światłowska
SMS o treści go.dzl.3

9. Joanna Romanowska
SMS o treści go.dzl.12

10. Marta Jaskólska
SMS o treści go.dzl.14

