
P
omysł niby prosty, ˝eby ludzie
z tych samych zawodów lub
firm stworzyli dru˝yn´ tenisowà

i rywalizowali ze sobà. Po raz pierwszy
wpadł na niego Piotr Kopeç tworzàc
w 1997 roku Business Tennis League.
To z powodzeniem rozwijajàca si´
wWarszawie liga dla dru˝yn firmowych.
Czemu tylko w Warszawie miała by
si´ odbywaç taka rywalizacja i pobu-
dzaç pracowników ró˝nych przedsi´-

biorstw czy stowarzyszeƒ sportowych
do rozwoju swojej pasji i zara˝ania
nià innych? Jak mówił obecny na tur-
nieju Cezary Zbyrowski, kapitan dru-
˝yny reprezentujàcej Orange Polska,
dzi´ki uczestnictwu w takich imprezach,
z kilku osób grono tenisistów urosło
do kilkudziesi´ciu regularnie trenujà-
cych i rywalizujàcych w turniejach
amatorskich, a nawet je˝d˝àcych na
wspólne obozy szkoleniowe. Podobnà

drog´ przeszła sekcja tenisowa
PGNiG/Sportgas, która wystawiła w tur-
nieju a˝ dwie reprezentacje i obie
zdobyły tytuły mistrzowskie. 
Czy pomysł rywalizacji mi´dzybran-
˝owej wypalił? Prezes PZT Mirosław
Skrzypczyƒski, obecny na turnieju, na
pytanie dziennikarza TVP Wrocław
odpowiedział dobitnie: „To był strzał
w dziesiàtk´” .  Tak samo wypowiadali
si´ sami uczestnicy. Deklarowali, ̋ e za

Nowy rozdział
Wielobranżowe Drużynowe    

Fundacja Aktywni dla Polski przy wsparciu Ministerstwa Sportu i współpracy z Polskim 

Związkiem Tenisa w połowie sierpnia, na kortach  Olimpijski Club Tennis and Sports 

we Wrocławiu otworzyła nowy rozdział w historii polskiego tenisa amatorskiego.  

Odbyła się pierwsza edycja Wielobranżowych Drużynowych Mistrzostw Polski w Tenisie. 

Tenis amatorski
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rok na pewno wezmà udział w drugiej
edycji mistrzostw i b´dzie to dla nich
najwa˝niejszy turniej w sezonie, do
którego solidnie si´ przygotujà. 
Walka o podium we Wrocławiu była
wyjàtkowo zací ta. Tym bardziej ogrom-
ne gratulacje dla najlepszych dru˝yn
w ka˝dej z kategorii:
Turniej drużyn dwuosobowych:

1. Miejsce – PGNiG/SPORTGAS

2. Miejsce – Roche Polska

3. Miejsce – Ratownicy Górniczy 

Turniej drużyn 3-4 osobowych

1. Miejsce – PGNiG/SPORTGAS

2. Miejsce – Górnicy KGHM

3. Miejsce – HR TEAM

Turniej drużyn mieszanych 

i kobiecych

1. Miejsce – HR TEAM

2. Miejsce – Reprezentacja AGC

3. Miejsce – Lekarze PSTL

Frekwencja i zainteresowanie  rywali-
zacjà dru˝ynowà  pomimo  trudnej

sytuacji zwiàzanej z zagro˝eniem epi-
demiologicznym miło zaskoczyły or-
ganizatorów. Informacja o turnieju
dotarła do wielu osób dzi´ki komuni-
kacji na stronie Polskiego Zwiàzku
Tenisowego, partnera Fundacji  oraz
zakrojonej na szerokà skal´ ogólno-
polskiej akcji promocyjnej w mediach.
Organizatorzy liczà na jeszcze wi´ksze
zainteresowanie turniejem w roku
przyszłym,  do udziału w którym ju˝
dziÊ zapraszajà i zapowiadajà kolejne
atrakcje. Choç i w tym roku imprez

towarzyszàcych nie brakowało. Uczest-
nicy  mogli skorzystaç z pomocy wy-
kwalifikowanego  trenera, fizjotera-
peuty czy porady dietetyka. A w prze-
rwach miedzy meczami zjeÊç po˝ywny
smaczny  posiłek. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiàtkowe medale, a zwy-
ci´skie dru˝yny puchary, vouchery na
sprz´t sportowy i nagrody rzeczowe
od sponsorów firmy MAXCOM i Pre-
stige Court. Obszerny reporta˝ z całych
mistrzostw mo˝na obejrzeç na portalu
TVP Wrocław. l
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Wielobranżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski w Tenisie

Piotr Kopeć
Członek zarządu Fundacji Aktywni dla Polski, 

organizatora Wielobranżowych Drużynowych Mistrzostw Polski

– Pomysłów na rozruszanie społeczności tenisowej w Polsce nam nie brakuje. 

Od lat prowadzimy aktywne działania popularyzujące tenis wśród amatorów. 

Mamy doświadczenie w organizacji rozgrywek dla drużyn firmowych. 

Teraz ruszyliśmy z inicjatywą Wielobranżowych Drużynowych Mistrzostwa Polski 

w Tenisie, a to nie jest nasze ostatnie słowo. Teraz skupiamy się na najbliższej 

imprezie – „Tenisowym Pożegnaniu Lata”, turniejach dla najmłodszych dzieci, 

które zostaną przeprowadzone już 5 września w Łodzi i Wrocławiu.


