Sekcja Tenisa Stołowego LKS
„Pogoń” Lębork - okres 2014-2015

W styczniu 2014 r. trzy zespoły lęborskich tenisistów rozpoczęły II rundę na
trzech poziomach rozgrywek : Superligi , II ligi i IV ligi. Najważniejszym
celem było utrzymanie pierwszej drużyny w najwyższej klasie rozgrywek - w
Superlidze a pozostałych drużyn zajęcie jak najwyższych miejsc w II i IV lidze.

W marcu w Gdańsku odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Województwa
Pomorskiego Seniorek i Seniorów w Tenisie Stołowym. Zawodnicy z
Lęborka od wielu lat dominują w województwie pomorskim w tej
dyscyplinie sportu i tym razem nie zawiedli zdobywając trzy tytuły
mistrzowskie. Indywidualnym potrójnym mistrzem województwa
pomorskiego seniorów na rok 2014 w tenisie stołowym został Jakub
Perek (Poltarex Pogoń Lębork), trzecie miejsce zajął Adam Dosz (Poltarex
Pogoń Lębork) W grach podwójnych mężczyzn zwyciężyła para Marek
Prądzinski/Jakub Perek (Poltarex Pogoń Lębork). Także w grze mieszanej
Jakub Perek (Poltarex Pogoń Lębork) wspólnie z Joanną Kiedrowską (GKTS
Gdańsk) zdobyli mistrzostwo Pomorza.

W Raszkowie (Wielkopolska) w dniach 10-13.04.2014 r. odbyły się 82.
Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Tenisie
Stołowym. Były to mistrzostwa bardzo udane dla zawodników z Lęborka
ponieważ wrócili z trzema medalami. Bartosz Such (Poltarex Pogoń
Lębork) wywalczył tytuł wicemistrza Polski w grze pojedynczej a Jakub
Perek (Poltarex Pogoń Lębork) wywalczył dwa medale ;złoty w grze
mieszanej i srebro w grze podwójnej.

W dniach 11-15 .06.2014 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Tenisie
Stołowym, z których to powrócili z dwoma brązowymi medalami bracia
Adam i Sławomir Dosz. Zdobyli w grze podwójnej grając w parze oraz w
grze mieszanej zdobył Adam Dosz. W dniach 20-22 czerwca 2014 roku w
Kwidzynie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów w
tenisie stołowym. Wojciech Potrykus obronił ubiegłoroczny tytuł
indywidualnego mistrza Polski weteranów, zdobył on także srebrny medal
w grze podwójnej .

W rozgrywkach drużynowych sezonu 2013/14 Poltarex Pogoń Lębork w
rozgrywkach Superligi zajął 9 miejsce ,w II lidze 2 miejsce i 4 miejsce w IV
lidze. Poltarex Pogoń Lębork, na mocy tzw. “dzikich kart”, otrzymał prawo
startu we Wschodzący Białystok Superlidze Mężczyzn w sezonie 2014/2015.
Najwyższa klasa rozgrywkowa męskiego tenisa stołowego w Polsce została
tym samym poszerzona o dwa miejsca i liczyła 12 zespołów. Z zespołu ubył
Bartosz Such a jego miejsce uzupełnili Anglik Andrew Baggaley i Filip
Szymański.

W sezonie 2014/15 trzy zespoły lęborskich tenisistów toczyły boje na
trzech poziomach rozgrywek : Superligi , II ligi i IV ligi. Najważniejszym
celem było utrzymanie pierwszej drużyny w najwyższej klasie rozgrywek - w
Superlidze a pozostałych drużyn zajęcie jak najwyższego miejsca w II lidze i
awans trzeciego zespołu z IV do III ligi. W I rundzie drużyna grająca w
Superlidze odniosła 2 zwycięstwa i poniosła 9 porażek. Najwięcej
indywidualnych zwycięstw ligowych odniósł Anglik Andrew Baggaley (7
zwycięstw), który w styczniu 2015 r. został mistrzem świata w ping pongu
(nie mylić z tenisem stołowym)

W marcu w Gdańsku odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Województwa
Pomorskiego Seniorek i Seniorów w Tenisie Stołowym 2015 r. Zawodnicy z Lęborka
od wielu lat dominują w województwie pomorskim w tej dyscyplinie sportu i tym
razem nie zawiedli zdobywając trzy tytuły mistrzowskie. Potrójnym indywidualnym
mistrzem województwa pomorskiego seniorów na rok 2015 w tenisie stołowym
został Jakub Perek (Poltarex Pogoń Lębork) - broniąc trzech tytułów z ubiegłego
roku. W finale gry singlowej pokonał kolegę klubowego Marka Prądzinskiego. Trzecie
miejsce zajęli: Adam Dosz (Poltarex Pogoń Lębork) także grach podwójnych mężczyzn
zwyciężyła para Marek Prądzinski/Jakub Perek (Poltarex Pogoń Lębork).
Zwycięstwem zawodników Poltarex Pogoni Pogoni Lębork zakończył się po raz
kolejny Drużynowy Puchar Polski województwa pomorskiego. Lęborczanie w finale
tych rozgrywek pokonali KS AZS AWFiS Gdańsk 4:1.

W Wałbrzychu w dniach 06-08.03.2015 r. odbyły się 83. Indywidualne
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Tenisie Stołowym. W imprezie
wystartowało 128 zawodniczek i zawodników a wśród nich dwóch
reprezentantów klubu Poltarex Pogoń Lębork ; Jakub Perek i Filip Szymański.
W grze mieszanej Jakub Perek (żołnierz zawodowy 1. Batalionu
Zmechanizowanego w Lęborku) był bliski powtórzenia życiowego
sukcesu(obrona złota ubiegłorocznego) wraz z Magdaleną Sikorską (KS
Polkowice) zdobyli srebrny medal. Spektakularnym wydarzeniem sportowym
był przyjazd na mecz Superligi Joergena Perssona, byłego mistrza Świata,
który wystąpił w barwach ekipy ZKS Palmiarnia Zielona Góra. W Lęborku
pokonał go Jakub Perek wygrywając 3:1.

W Ostródzie w dniach 26-28.03.2015 r. odbyły się 27 Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym, w których wystąpił zawodnik
Poltarex Pogoń Lębork Adam Dosz. Wywalczył on na tych mistrzostwach
srebrny medal w grze mieszanej. Jeszcze lepiej się spisał jego młodszy brat
Sławomir, który w Krakowie w dniach 01-03.05.2015 r. w Indywidualnych
Mistrzostwach Polski Juniorów w Tenisie Stołowym zdobył złoty medal w
grze podwójnej.

Na zakończenie rozgrywek ligowych w sezonie 2014/15 tenisiści Poltarex
Pogoni Lębork zajęli miejsca; w Superlidze 11 miejsce i w kolejnym sezonie
wystartują w I lidze , drugi zespół startujący w II lidze pomorsko/pomorskokujawskiej zajął drugie miejsce w stawce 15 zespołów zaś w IV lidze
lęborczanie wywalczyli awans do III ligi.
W czerwcu 2015 roku w Łodzi rozegrany został Drużynowy Ogólnopolski
Finał Licealiady w Tenisie Stołowym. Tenisiści z Liceum Ogólnokształcącego
nr 1 w Lęborku, w składzie: Adam Dosz, Sławomir Dosz (zawodnicy Poltarex
Pogoń Lębork) okazali się najlepszą drużyną w Polsce.
W sezonie 2014/15 odbyła się 30 jubileuszowa edycja rozgrywek w tenisie
stołowym dla amatorów pod patronatem LKS„Pogoń Lębork”. To już 30 lat
sympatycy tenisa stołowego rywalizują ze sobą, niektórzy są od początku
istnienia tej amatorskiej ligi, np. Roman Rzoska, Stanisław Prokopczuk,
Stanisław Wieczór czy Jan Charynek.

Od 11 sierpnia br. na stołach w Lęborku rozpoczęli przygotowania do
nadchodzącego sezonu tenisiści Poltarex Pogoni Lębork. W sezonie 2015/16
rywalizują na dwóch poziomach rozgrywek prowadzonych przez Polski
Związek Tenisa Stołowego. Pierwszy zespół występuje w centralnych
rozgrywkach I ligi mężczyzn grupy północnej (10 zespołów), drugi walczy w III
lidze pomorskiej (12 zespołów).Celem jest powrót I zespołu w szeregi
Superligi zaś II zespół w III lidze ma osiągnąć jak najwyższe miejsce. Po I
rundzie rozgrywek w I lidze drużyna Poltarex Pogoń Lębork jest liderem
rozgrywek z dorobkiem 8 zwycięstw i 1 remisie, rezerwy III ligowe zajmują 4
miejsce w stawce 12 drużyn. Obecny skład I i III ligi w głównej mierze oparty
jest na wychowankach klubowych.

