
       Weekend Indywidualnych Mistrzostw Polski w Badmintonie. 

 

Od 15-17.12.2017 rozgrywane były Indywidualne Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach 

wiekowych. W Lubinie grały kategorie młodzik, junior młodszy, młodzieżowiec, a w Kępnie młodzik 

młodszy i junior. 

W kategorii młodzika młodszego zawodnicy UKS Hubal Białystok zdobyli aż 6 medali (2 złote, 1 

srebrny i 3 brązowe). Tytuł podwójnego Mistrza Polski zdobył Aleksander Mitroszewski w grze 

pojedynczej i w grze podwójnej w parze z Janem Wilczakiem z ABRM Warszawa. Jest to ogromny 

sukces biorąc pod uwagę iż Aleksander rywalizował ze starszymi od siebie zawodnikami. 

2 brązowe medale zdobył Krzysztof Podkowiński w grze pojedynczej i w grze podwójnej w parze z 

Artur Pruszkowski AZS WAT Warszawa. Tutaj również Krzysztof dokonał niemożliwego rywalizując z 

zawodnikami 2 lata starszymi od siebie. 

V-ce Mistrzostwo Polski zdobyły zawodniczki Hubala Julia Stankiewicz, i Maja Karwowska. I mimo że 

zawodniczki w finale prowadziły już w 3 secie  18-16 musiały uznać wyższość swoich przeciwniczek, 

które zachowały więcej zimnej krwi w końcówce i wygrały. 

I jeszcze jeden brązowy medal w kategorii młodzik młodszy dorzuciła do puli Julia Stankiewicz w grze 

pojedynczej. 

Należy jeszcze dodać iż ćwierć finał miksta wywalczyli nasi najmłodsi zawodnicy z klubu Anna 

Ciereszko , Damian Perkowski ( oboje 2008 rocznik) 

Przenosimy się do Lubina gdzie rozgrywane były kolejne kategorie. 

Młodzik: 

W tej kategorii mieliśmy najwięcej reprezentantów Hubal. 

V-ce Mistrzostwo Polski zdobyli Kamil Kisielewski , Katarzyna Kisielewska w grze mieszanej .Jest to 

bardzo znaczący wynik. Zawodnicy z turnieju na turniej grają coraz lepiej i odnotowują coraz lepsze 

wyniki. Gratulacje. 

Pozostałe wyniki: 

Perkowski Dawid       5-8 mikst 

                                      9-16 singiel 

Podkowiński Mateusz 5-8 debel 

                                       17-31 mikst 

Sochoń Hubert             5-8 debel 

                                        17-32 singiel 

Tarasiuk Fabian             5-8 debel 

                                         9-16 singiel 

Topczewski Bartosz      1 runda kwalifikacji 



                                         5-8 debel 

Kisielewski Kamil          2 mikst 

                                        17-32 singiel 

Guziejko Aleksandra     17-32 singiel 

Kisielewska Katarzyna   2 mikst 

                                          17-32 singiel 

Wszyscy zawodnicy byli młodszym rocznikiem w kategorii. 

 

W kategorii junior młodszy jedyną przedstawicielką Hubala była Aleksandra Radziszewska , która 

wywalczyła brązowy medal w grze podwójnej w parze z Weroniką Górniak Milenium Warszawa. W 

grze pojedynczej w ćwierć finale uległa nieznacznie z rozstawiona z numerem 1 Karoliną Szubert      

23-25, 15-21. 

W kategorii młodzieżowiec tytuł Mistrza Polski wywalczył Mateusz Biernacki reprezentujący UKS 

Hubal Białystok. Również tytuł Mistrza Polski w grze podwójnej wywalczył niezawodny Paweł 

Śmiłowski w parze z Przemysław Szydłowski LKS Technik Głubczyce. 

 

Wielkie Gratulacje i podziękowanie dla wszystkich zawodników UKS Hubal Białystok za walkę , trud i 

poświęcenie a przede wszystkim ogromne sukcesy dla klubu Hubala. 

 

Życzymy dalszych sukcesów. 

 

Trenerzy: Marcin Dernoga 

                  Paweł Lenkiewicz 

                  Dominik Ziętek 

                   

 

 

 


