
INFORMACJA o wyst ępach gorzowskich sportowców w I półroczu 2013 r. 
 
Sport dru żynowy 
 

1. KSSSE KS AZS-PWSZ w Ford Germaz Ekstraklasy w sezonie 2012/13 zajął                
6 miejsce. 

2. Gorzovia Gorzów zakończyła rozgrywki seniorów w Superlidze tenisa stołowego na 
9 miejscu i została zdegradowana. Zespół kobiet zajął w I lidze 7 miejsce. 

3. III miejsce w tabeli I ligi kobiet. Zawodniczka klubu Paulina Dudek zdobyła wraz            
z zespołem juniorek tytuł Mistrzyni Europy do lat 17.  

4. GSPR wycofał się z rozgrywek I ligi piłki ręcznej będąc ostatnią drużyną w tabeli.  
5. GTPS utrzymał się w II lidze siatkówki mężczyzn. 
6. GKK Gorzów zajął VIII m-ce w III lidze koszykówki mężczyzn. 
7. ZKS Stilon wywalczył awans do III ligi piłki nożnej. Zagra w grupie lubusko-

dolnośląsko-śląsko-opolskiej. 
8. Piast Gorzów-Karnin utrzymał się w III lidze piłki nożnej mężczyzn. 

 
 
 
Najważniejsze wyniki w dyscyplinach indywidualnych 
 

1. W Mistrzostwach Europy Seniorów w Kajakarstwie, które odbyły się w Portugalii 
Karolina Naja zdobyła dwa złote medale w konkurencji K-2 500 m oraz w K-2 1000 
m, oraz srebrny medal K-2 200 m. 

2. W Mistrzostwach Europy Seniorów, które odbyły się w Hiszpanii srebrny medal 
zdobył Zbigniew Schodowski w ósemce wioślarskiej. 

 
 
 
Nagroda Fair Play 
 
Zawodnik MKP Słowianka Daniel Przybysz podczas mistrzostw Polski w pływaniu juniorów 
do 15 lat w finale na dystansie 100m motylkowym zajął 3 miejsce. Po biegu postanowił 
zgłosić sędziom, że podczas jednego z nawrotów nie dotknął ściany obiema rękami. 
Komisja sędziowska musiała zweryfikować wyniki tego biegu i Daniel został 
zdyskwalifikowany. Jednocześnie za przyznanie się do popełnienia błędu Komisja 
postanowiła przyznać mu nagrodę „fair play”. Takie zachowanie zostało dostrzeżone 
również przez władze miasta. Prezydent uhonorował zawodnika nagrodą rzeczową i listem 
gratulacyjnym. 
 
 
Pozostałe imprezy indywidualne odbędą się w II półroczu. 
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 Zgodnie z planem pracy Komisji Kultury, Sportu i Promocji na 2013 rok w miesiącu 
sierpniu znajduje się punkt pn. „Informacja o występach gorzowskich sportowców                     
w I półroczu 2013 roku”. W związku z powyższym w celu przedstawienia tego tematu na 
ww. Komisji Wydział Sportu i Turystyki przedkłada w załączeniu przedmiotową informację. 
 
 
 
 
  Z poważaniem 


