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Sebastian Krupa najlepszy na zakończenie rzeszowskich eliminacji "Piątkowca"!. Piotr Bujny
znów wygrywa ranking!. Sławomir Pasternak numerem jeden w mini-turnieju na zakończenie II
edycji "PAT"!

Udany sobotni dzień i letnia edycja, właśnie tak w skrócie można to opisać. Podsumowanie
sezonu jak to miało miejsce także w pierwszym cyklu PAT świętowane było cały dzień. To
główne wydarzenie było poparte jeszcze jednym wyjątkiem tego dnia. Już przed południem
pierwsze kule wbijane były dla Mai z Dębicy - dziewczynki pokrzywdzonej przez los od
urodzenia cierpiącej m.in na padaczkę lekooporną.

Na turnieju prowadzona była zbiórka środków właśnie na ten cel, także licytacja przedmiotów
bilardowych a dodatkowo akcesoriów bilardowych dzięki uprzejmości Adama Cebulaka rzecznika prasowego naszej drugoligowej drużyny, który w taki sposób dołożył swoją cegiełkę.
Pełen dochód z tychże gadżetów trafiał prosto do puszki. To nie koniec. Nasz klub, a co za tym
idzie zawodnicy cyklu "Nie lubię poniedziałków" przekazali 500 zł dla Mai z głównej puli
jackpota tychże zawodów. To Wszystko za sprawą głównie jednej osoby - Kamila Węgrzyna,
który tego dnia reprezentował tą akcję w Ósemce, a był on głównym propagatorem tej zbiórki
inspirując nas do wspólnego działania. Obfity program atrakcji i konkursów wraz z nagrodami
mogliśmy zawdzięczać Stowarzyszeniu Czarne Gryfy z Dębicy, a naszych gości, dzięki
Karolinie Zawiło oraz Januszowi Mroczce którzy to zadbali o kulinarną stronę naszego
wydarzenia, mogliśmy przywitać przy zastawionym stole poczęstunkiem, już od samego rana.

Ostatnia eliminacja zgromadziła w ten słoneczny dzień 23 osoby. Powód do zadowolenia od
samego początku mógł mieć Piotr Bujny, bowiem zapisując się do turnieju mając prawie 20
punktów przewagi już zapewnił sobie kolejny - drugi już z rzędu puchar za pierwsze miejsce w
rankingu PAT!. Walka o drugie miejsce toczyła się do samego końca pomiędzy zwycięzcami
ostatnich dwóch eliminacji numer 18 i 19, czyli Sebastianem Krupą oraz Adamem Wiszem.
Zawodnicy ci w XX eliminacji w półfinałach ograli odpowiednio Sławomira Bratka (4:3) oraz
Sebastiana Ziębę (4:2) tym samym pozostawiając tych dwóch graczy na trzecich miejscach w
ostatnich zawodach. Panowie finaliści wzięli sobie to do serca, bo nie można inaczej nazwać
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rywalizacji pomiędzy nimi, gdzie w ostatnim finale to właśnie oni skrzyżowali kije. Różnica
punktowa jednak chciała, że Adamowi wystarczyło być w ćwierćfinale czego oczywiście dokonał
i już wtedy było jasne, że "Seba" pomimo świetnego popisu deklasując wszystkich na swojej
drodze, nie przegrywając tego dnia żadnego meczu i tak nie sprosta odebrać Adamowi
drugiego miejsca w rankingu. To też miejsce rankingowe czwarte i piąte zajęło dwóch
nieobecnych kolejno - Mirosław Dąbrowski, który z powodów okolicznościowych nie mógł się
pojawić na turnieju, a także Sebastian Hołówko, który wybrał rywalizację na poziomie wręcz
europejskim bo tak należy nazwać turniej Pol Tour odbywający się wtedy w Kielcach. "Hołek"
zanotował tam swój życiowy sukces oraz wielkie osiągnięcie, zajmując 5 miejsce w całych
zawodach!! ulegając dopiero Tomkowi Kapłanowi, byłemu zawodnikowi oraz wychowankowi
naszego klubu reprezentującego aktualnie barwy Nosanu Kielce. Ot i cała piątka najlepszych
premiowanych nagrodami zawodników. Do tych bilardzistów dochodzi jeszcze kolejna
siódemka, która również wywalczyła awans do Turnieju Masters odbywającego się 13-14 lipca
w tym sezonie w klubie Bila Tarnów, a kolejno są to: Jerzy Gonet, Sebastian Zięba, Sławomir
Bratek, Krystian Tanasiewicz, Jacek Pańczak, Janusz Stawarz oraz Adam Cebulak. Skład
bardzo mocny i liczymy że równie mocno zapisze się on na tabelkach turniejowych już w
przyszłą sobotę, kiedy to będzie rozgrywana faza grupowa oraz niedzielę - finały. Cała impreza
będzie relacjonowana na kanale youtube "Piątkowiec bilard" którego zachęcamy do
subskrybowania oraz wyniki na żywo będą prowadzone na stronie www.cuescore.com. Już
teraz zapraszamy do kibicowania oraz wspierania naszych zawodników, link do relacji oraz
wyników będzie podany na stronie funpage Ósemki przed zawodami, których start jest
zaplanowany na godzinę 11:00 – odmiana 9 bil.

Słowo o jackpocie oraz mini-turnieju, a warto o tym wspomnieć, gdyż niesamowite szczęście do
losowania ma szef Ósemki, Janusz Stawarz który to „po raz enty” zostaje wybrany na
szczęśliwca. Podobnie z resztą jak i tydzień temu niestety prezes zaprezentował nam suche
rozbicie, a jako osoba druga został wylosowany po raz pierwszy Adam Cebulak. Zaczął
efektywnie ale i efektownie zagrywając kick shota na jedynce, jednak na tym zakończył swoje
podejście gdyż uniemożliwiła mu kontynuację pomyłka na kuli numer dwa. Turniej Łosia
wygrywa Sławomir Pasternak, jednocześnie on zakańcza sezon „PAT” w Ósemce. W finale grał
z Januszem Stawarzem, co prawda było nerwowo, ale to Sławek utrzymał swoje nerwy na
wodzy wygrywając 2:1 i mógł się cieszyć ze swojego pierwszego… być może nie ostatniego
zwycięstwa w cyklu PAT.

Tymczasem dziękujemy wszystkim zawodnikom i gościom za wzięcie udziału w całej II edycji
cyklu PAT w Rzeszowie, przewinęło się w tym sezonie ponad 50 bilardzistów!!. Ogromne
podziękowania osobom wyżej wymienionym, którzy starają się, każdy na swój sposób
dowartościować nasze eliminacje oraz ich zakończenia by były jeszcze lepsze, a czas
spędzony w klubie – przyjemniejszy. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji, której
start planowany jest na początek jesieni.
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W przerwie wakacyjnej odbywać się będzie cykl ośmiu turniejów w 9 bil w każdy poniedziałek, a
pierwszy z nich już 8 lipca o godz. 18:00.

Tak więc, do zobaczenia przy stołach i... przed ekranami!

Jerzy Gonet

3/3

