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Głosuj w Plebiscycie i idź na Bal ze
sportowcami!
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Już w pierwszą sobotę lutego (7.02.2015 r.) odbędzie się oficjalna gala podsumowująca
sportowe wydarzenia w 2014 roku. Podczas spotkania nagrodzeni zostaną wybrani w
plebiscycie przez internautów sportowcy z Cieszyna, którzy wyróżnili się na arenie krajowej,
jak i międzynarodowej.

– Szanując wysiłek sportowców, w nagrodę za ich zaangażowanie, poświęcenie i wiele wyrzeczeń,
podjęliśmy się po raz pierwszy organizacji plebiscytu sportu w Cieszynie w połączeniu z balem, w którym
sportowcy wielu dyscyplin i jeszcze większej ilości konkurencji będą mogli się spotkać, aby wspólnie
porozmawiać o swojej pasji, treningu i przygotowaniach w realizacji kolejnych sportowych celów –
informują organizatorzy.
To pierwsza edycja Balu Sportu Cieszyńskiego. Organizatorzy nie ukrywają jednak, że chcieliby, aby wydarzenie
odbywało się cyklicznie – co roku. Podczas imprezy zostaną przyznane wyróżnienia dla najlepszych sportowców i
osób związanych z rozwojem sportu w naszym regionie. – Plebiscyt to promocja sportu i aktywnego trybu życia,
gdzie każdy w oryginalny sposób mógłby przedstawić, w jaki sposób można spędzić wolny czas – tłumaczą
organizatorzy. – To wyróżnienie za sportowy wysiłek, a w połączeniu z balem ma na celu stworzenie
wyjątkowej atmosfery wielu sportowych dyscyplin.
„I Plebiscyt Balu Sportu Cieszyńskiego” przewiduje 8 kategorii. W każdej z nich wybrano już nominowanych. Oto oni:
W pierwszej kategorii - „Trener Roku” przez organizatora nominowani zostali: Zbigniew Gryżboń z KS MOSiR
Cieszyn, trener niepełnosprawnych lekkoatletów - jego podopieczni w minionym roku wywalczyli medale na
Mistrzostwach Polski i Mistrzostwa Europy, Włodzimierz Habarta (UKS Dębowianka Dębowiec), trener zespołu II
Ligi w Siatkówce Kobiet - w pierwszej połowie 2014 jego drużyna awansowała z ligi wojewódzkiej do ligi
ogólnopolskiej; Łukasz Kuboszek z KS MOSiR Cieszyn, trener zespołu II Ligi w koszykówce mężczyzn; Michał
Mankiewicz (Octagon Cieszyn), trener MMA w cieszyńskim klubie Octagon Cieszyn; Jerzy Pilch, trener zawodników
będących w reprezentacji Polski Judo oraz Waldemar Szczupak z MKS Cieszko Cieszyn, trener zespołu kobiet w
tenisie stołowym. Zdjęcia nominowanych można zobaczyć tutaj >>>
W kategorii „Sportowiec Roku” wśród nominowanych znaleźli się: Jan Błachowicz, zawodnik MMA, zwycięzca Gali
UFC w Sztokholmie; Tomasz Czajkowski, zawodnik KS MOSiR Cieszyn, zdobył największa ilość zbiórek (278) w II lidze
koszykówki PZKosz; Grzegorz Wałga, Mistrz Świata federacji WUAP w wyciskaniu sztangi leżąc, Mistrz Europy
federacji GPD, zdobywca srebrnego medalu Pucharu Świata WPC, Puchar Europy WPC, Wicemistrz świata WUAP
Open, Wicemistrz Europy GPC Open, Mistrz Polski, rekordzista Europy; Karolina Puczok z Cieszyna, siatkarka UKS
Dębowianka Dębowiec, rozgrywająca - podstawowa zawodniczka zespołu, który wywalczył awans do II ligi; Leszek
Siwy, kapitan KS MOSiR Cieszyn, ma na swoim koncie najwięcej zdobytych punktów (402) w II lidze koszykówki
PZKosz, ze 167 zawodników; Paweł Szymkowski, zawodnik CKM Cieszyn, to mistrz Europy w klasie Junior E2/E3 w
motocyklowych rajdach Enduro, a także mistrz Polski seniorów w Super Enduro; oraz Adam Tomiczek, motocyklista
UKS Wiraż Cieszyn, wicemistrz Europy w motocyklowych rajdach Enduro w klasie Junior U-20, mistrz Polski seniorów
w motocrossowej klasie MX-2. Profile kandydatów można zobaczyć tutaj >>>
Nominowani w kategorii „Drużyna Roku”: KS MOSiR Cieszyn - II liga Koszykówki; KS SHINDO Cieszyn - karate,
złoto Mistrzostw Polski, drużynowe Wicemistrzostwo Europy w KATA; Octagon Team Cieszyn - MMA, Puchar Świata
Kong Sao. Więcej o drużynach można zobaczyć tutaj >>>

Organizator przewidział też bardzo ciekawą kategorię „Odkrycie Roku”, w której znaleźli się zarówno sportowcy,
projekt, jak i fundacja: Fundacja Talent Cieszyn, powstała w listopadzie 2013 r.; Justyna Guzik, zawodniczka MUKS
SZS Cieszyn, laureatka IV miejsca w Halowych Mistrzostwach Polski juniorów młodszych na sprinterskim dystansie
200 metrów; Martyna Kłoda, siatkarka plażowa oraz Park Run - ogólnodostępny projekt biegów. Więcej na temat
nominowanych można przeczytać tutaj >>>
W kategorii „Sukces Indywidualny Roku” nominowani są: Mateusz Bobrzyk, zdobywca złota na Mistrzostwach
Europy w karate KUMITE; Karolina Makarewicz, zawodniczka karate, laureatka 4. miejsca w Mistrzostwach Europy
w Karate Fudokan w kat. seniorek; Arkadiusz Lipa, Mistrz Śląska, zdobywca 5 miejsca Mistrzostw Polski, Zawodnik
Kadry Narodowej w JUDO; Maciej Wilczek (Cieszyn, KSA Atemi Bielsko-Biała) - 9. lokata w Mistrzostwach Europy
Karate-Do ESKA. Więcej na temat kandydatów i ich osiągnięć można przeczytać tutaj >>>
Kategoria „Impreza Sportowa Roku” dotyczy imprez rozegranych w 2014 roku. Nominowane są:
- IV turniej hokeja na lodzie o „Puchar Piastów” - Przypominamy fotoreportaż:

- Cieszyńska Barbórka (Pisaliśmy w artykule: Walczyli do końca)
- Fortuna Bieg (Przypominamy: Fortuna Bieg za nami)

- ISM Sobota w Cieszynie – zawody pływackie (Więcej na stronie wydarzenia >>>)
- Uliczne granie Cieszyn – 2014 (Pisaliśmy: Zagrają w piłkę na płycie rynku; Bedą kopać na ulicy )
- Wyścig motocyklowy o „Błękitną wstęgę Olzy” (Przypominamy naszą relację: Ściganie w Cieszynie za nami)
W kategorii „Pełnosprawny Roku” nominowani zostali: Piotr Cieślik (KS MOSiR Cieszyn), brązowy medalista
Mistrzostw Polski w rzucie dyskiem w grupie F54; Maria Juroszek z Cieszyna, srebrna medalistka Mistrzostw Świata
Osób Niepełnosprawnych w siłowaniu na prawą rękę w kat. pow. 65 kg, srebro i podwójny brąz w Mistrzostwach
P o ls k i; Mirosław Madzia, zawodnik KS MOSiR Cieszyn, srebrny medalista Mistrzostw Europy Osób
Niepełnosprawnych w rzucie dyskiem w grupie F11, srebro w pchnięciu kulą i brąz w rzucie dyskiem; Szymon
Niemiec z Cieszyna, trenujący maswrestling - medalista mistrzostw Europy, medalista mistrzostw Świata; Janusz
Rokicki z KS MOSiR Cieszyn, wicemistrz Europy w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem (Grupa F56-F57) osób
niepełnosprawnych oraz mistrz Polski w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem. Zdjęcia kandydatów do tytułu
„Pełnosprawny Roku” można zobaczyć tutaj >>>
W ostatniej kategorii plebiscytu: „Sportowe Nadzieje Roku” nominowani są: Delfin Cieszyn – pływanie; KS MOSiR
Cieszyn (Judo, awans i utrzymanie zawodników w reprezentacji Polski juniorów); KS MOSiR Cieszyn – łyżwiarstwo
ﬁgurowe, zawodnicy najwyższej złotej klasy młodzieżowej, a także srebrnej i brązowej; MKS Cieszko Cieszyn (tenis
stołowy); Piast Cieszyn (piłka nożna, U-12 I liga śląska).
O wyborze najlepszych zadecydują kibice i mieszkańcy Cieszyna i okolic drogą głosowania internetowego na stronie
plebistytu>>>. W pierwszym dniu głosowania (12 stycznia) oddano niemal 1700 głosów. W dniu 01.02.2014 zostaną
opublikowane w kolejności alfabetycznej najlepsze trzy nominacje z każdej kategorii, które zdobyły najwięcej głosów.
Bal odbędzie się już 7. lutego w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy”. – Będziemy zaszczyceni
obecnością wybitnych sportowców Cieszyna w jednym miejscu, mamy nadzieję, że blask lokalnych gwiazd
uprzyjemni chwile spędzone w sobotnią noc 7 lutego prosto z sali cieszyńskiego Domu Narodowego –
zapowiadają organizatorzy. Zapewniają też, że na uroczystości nie zabraknie poczęstunku i świetnej zabawy w gronie
wybitnych sportowców. W wydarzeniu będzie mógł uczestniczyć każdy, kto zakupi bilet (cena to 89 zł/os., jeśli
zdecydujemy się na zakup przed 23. stycznia, oraz 99 zł/os. po 23. stycznia). Rezerwacje oraz wszelkie pytania można

kierować na adres mailowy: bilety@bdbevent.pl. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco fanpage’u Balu Sportu
Cieszyńskiego, gdzie poznacie szczegóły dotyczące wydarzenia.
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