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Sportowe podsumowanie 2019 roku – wydarzenia
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Wielkimi krokami zbliżamy się do nowego roku, więc to odpowiedni czas na podsumowanie najważniejszych
imprez sportowych w naszym regionie na przestrzeni 2019 roku.

W Cieszynie miały miejsce m.in. Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce (turniej półfinałowy), fot. AP

bez wątpienia, największym zainteresowaniem na Śląsku Cieszyńskim cieszyły się konkursy Letniego Grand Prix i Pucharu Świata na
skoczni im. Adama Małysza. Do Wisły zjechali najlepsi skoczkowie narciarscy, a organizatorzy w listopadzie robili co w ich mocy, aby
inauguracja PŚ doszła do skutku - fotoreportaż z konkursu indywidualnego PŚ oraz fotoreportaż z konkursu drużynowego LGP
FC Międzyświeć zwyciężył w tegorocznej edycji Goleszowskiej Ligi Szóstek. Tryumfator spośród 16 spotkań wygrał aż 14, strzelając w nich
bilsko 150 goli – 146. Fotoreportaż z 4. kolejki
Trzyniec Mistrzem Czech! Tą wiadomością, w kwietniu, żyli nasi południowi sąsiadzi oraz polscy kibice, którzy od lat wspierają
hokeistów spod Jaworowego. Trzyniec po raz drugi sięgnął po mistrzostwo Czech, a poprzednio powiodła się ta sztuka w sezonie
2010/11
Ustroń może pochwalić się najlepszym klubem tenisowym nad Wisłą. Zawodnicy UKS Beskidy Ustroń obronili tytuł podczas
Drużynowych Mistrzostw Polski, o czym więcej pisaliśmy pod koniec marca
judo wróciło do Cieszyna, a konkretnie w maju, kiedy miała miejsce pierwsza edycja OLZA Cup. W turnieju wzięło udział blisko 250
zawodników, w tym także z zagranicy - Święto judo w Cieszynie
hokej na trawie w Cieszynie ma bogatą tradycję, gdyż liczy już 70 lat. Właśnie z okazji jubileuszu, miejscowy Klub Sportowy postanowił
zorganizować turniej - CN CUP - na którym wystąpiły zespoły nie tylko z naszego kraju, ale również z zagranicy. Zaproszenie przyjęły
kluby m.in. z Austrii, Litwy czy Czech

Ciupaga Ondraszka, w tym roku, powędrowała do gospodarzy turnieju - hokeistów Pantery Cieszyn. Zwycięzcy w przekonującym stylu
sięgnęli po trofeum, notując komplet punktów - więcej piszemy tutaj
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