Wielki finał TT Inter Cup: Międzynarodowa stawka w Rydzynie!
Finaliści ostatniej edycji – Post SV Muhlhausen (Niemcy) i UTTC Oberwart (Austria) oraz
Poltarex Pogoń Lębork (Polska) i Tennistavolo A4 Verzuolo (Włochy) wystąpią w wielkim
finale Pucharu Europy TT Inter Cup, który w dniach 16-17. czerwca odbędzie się w Rydzynie.
Jako pierwszy udział w final four zapewnił sobie triumfator sześciu ostatnich edycji Pucharu
Europy TT Inter Cup – Post SV Muhlhausen. Zespół z niemieckiej Bundesligi w ćwierćfinale
pewnie pokonał SC Wewer 4:0. W wielkim finale w Rydzynie zagra także przedstawiciel naszego
kraju – Poltarex Pogoń Lębork. Dwukrotny drużynowy wicemistrz Polski w czwartej rundzie ograł
czeski Tatran KRPA Hostinne 4:0.
Swojego reprezentanta w czerwcowych zawodach będą mieli także Austriacy. Do wielkiego finału
Pucharu Europy TT Inter Cup zakwalifikował się zespół UTTC Oberwart, który na co dzień
występuje w austriackiej Bundeslidze. Ekipa, w której występują bracia Dominik i Mathias
Habesohnowie, w ćwierćfinale pokonała niemiecki SV Union Velbert 4:0. Stawkę finalistów
uzupełni włoski Tennistavolo A4 Verzuolo, który w czwartej rundzie wyeliminował pogromcę
Wametu Dąbcze – SPG muki Ebensee.
Faworytem finałowego turnieju, który po raz pierwszy w historii odbędzie się w Polsce, będą
przedstawiciele UTTC Oberwart, dla których będzie to już dziewiąty występ w final four.
Najbardziej utytułowanym uczestnikiem czerwcowych zmagań jest jednak Post SV Muhlhausen,
który aż sześciokrotnie wygrywał rywalizację w Pucharze Europy TT Inter Cup.
Udział w tegorocznej edycji Pucharu Europy TT Inter Cup wzięli także tenisiści stołowi Wametu
Dąbcze. Zespół z Gminy Rydzyna po pokonaniu TSV 1990 Merseburg 4:0 i SpVgg Erlangen 4:0, w
trzeciej rundzie przegrał na wyjeździe z austriackim SPG muki Ebensee 2:4.

Wielki finał TT Inter Cup: Austriacy pierwszym rywalem Polaków
Od pojedynku z Regionalteam Oberwart - Burgenland rozpoczną udział w wielkim finale Pucharu
Europy TT Inter Cup tenisiści stołowi Poltarex Pogoni Lębork. Pierwsza runda rozgrywanego w
Rydzynie final four odbędzie się w sobotę (16. 06. 2018) o godzinie 15:30.
Oprócz lęborczan i czołowej drużyny austriackiej Bundesligi w Rydzynie wystąpią takę Post SV
Muhlhausen oraz ASD TT A4 Verzuolo, które zmierzą się ze sobą w drugiej parze pierwszej rundy.
Podczas pierwszego dnia zmagań odbędzie się także druga seria spotkań (początek o godzinie
19:00), w której triumfatorzy pierwszych spotkań zmierzą się z zespołami, które poniosły porażki
na inaugurację.
Triumfatora 29. edycji Pucharu Europy TT Inter Cup poznamy w niedzielę (17. 06. 2018). To
właśnie w niedzielne poranek rozpocznie się trzecia, ostatnia seria spotkań, w której zmierzą się
zespoły, które w sobotę ze sobą nie grały.
Harmonogram spotkań:
1. runda (16.06.2018, godz. 15:30)
2. runda (16.06.2018, godz. 19:00)
3. runda (17.06.2018, godz. 10:00)

Wielki finał TT Inter Cup: Czy ktoś przerwie serię Post SV Mühlhausen?
Tenisiści stołowi Post SV Mühlhausen i Saint Denis US 93 TT są najbardziej utytułowanymi
drużynami w historii Pucharu Europy TT Inter Cup. Niemiecki zespół triumfował w tych
rozgrywkach w ostatnich sześciu edycjach!
Post SV Mühlhausen będzie miał szansę na wyśrubowanie rekordu i wygranie po raz siódmy z
rzędu, jednak nie będzie to łatwe zadanie. Głównym konkurentem obrońcy trofeum będzie
Regionalteam Oberwart - Burgenland. Czołowa drużyna austriackiej Bundesligi wzięła udział w
trzech ostatnich turniejach finałowych, dwukrotnie zajmują drugie miejsca (w sezonach 2015/2016 i
2014/2015). Łącznie gracze z Oberwart zajmowali aż trzykrotnie drugie i czterokrotnie trzecie
miejsca w Pucharze TT Inter Cup.
Na podium tych międzynarodowych rozgrywek stawali także dwaj pozostali uczestnicy finałowych
zmagań w Rydzynie. "Świeżo upieczony" beniaminek włoskiej Serie A - ASD TT A4 Verzuolo w
sezonie 2008/2009 sięgnął po swój pierwszy i jedyny dotychczas triumf w Pucharze Europy TT
Inter Cup. Ponadto zespół z słonecznej Italii zajął trzecie miejsce w final tour w sezonie 2004/2005.
Spośród wszystkich finalistów najmniej utytułowana jest Poltarex Pogoń Lębork, która tylko raz
wystąpiła w turnieju finałowym. W sezonie 1995/1996 drużyna pod nazwą Farm Frites Pogoń
Lębork zajęła trzecie miejsce. W końcowej klasyfikacji lęborczanie ustąpili tylko pola TTC Helga
Hannover i TTC Nantes Atlatique.
Identyczną liczbę zwycięstw co Post SV Mühlhausen ma na swoim koncie francuski Saint Denis
US 93 TT. Smak zwycięstwa w Pucharze Europy TT Inter Cup znajdą także Polacy. W drugiej
edycji tych międzynarodowych zmagań (sezon 1991/1992) pierwsze miejsce zajął Lubuski
Sportowy Lumel.

Wielki finał TT Inter Cup: Plejada gwiazd w Rydzynie
Bracia Mathias i Dominik Habesohnowie, Czech Bohumil Vozicky czy Marek Prądzinski - to
największe gwiazdy wielkiego finału Pucharu Europy TT Inter Cup w tenisie stołowym.
Turniej w sobotę i niedzielę odbędzie się w Rydzynie. Wstęp wolny.
Faworytami turnieju są występujący w austriackiej Bundeslidze przedstawiciele Regionalteam
Oberwart - Burgenland. Liderem zespołu jest dobrze znany kibicom w całej europie Mathias
Habesohn, który w swojej karierze zwyciężał m.in. w zawodach z cyklu ITTF World Tour Belarus
Open w grze podwójnej oraz był także mistrzem Austrii w grze pojedynczej do lat 18 i 21.
Starty w licznych międzynarodowych turniejach ma na swoim koncie brat Mathiasa - Dominik. W
swojej karierze ogrywał m.in. aktualnego wicemistrza Polski seniorów w grze pojedynczej - Marka
Badowskiego czy dobrze znanego z występów w LOTTO Superlidze - Pavla Platonova.
W Rydzynie nie zabraknie także przedstawiciela Węgier. Reprezentantem tego kraju, a na co dzień
zawodnikiem Regionalteam Oberwart - Burgenland jest Victor Vajda. Węgier w austriackiej
Bundeslidze w zakończonym kilka tygodni temu sezonie wygrał 15. pojedynków, pokonując m.in.
nowego zawodnika Palmiarni Zielona Góra Macieja Kołodziejczyka, dobrze znanego z występów
w Zooleszcz Gwieździe Bydgoszcz Adama Pattantyusa, jednego z najlepszych defensorów na
świecie Chena Weixinga czy lidera belgijskiej reprezentacji - Robina Devosa.
Brazylijczyk Cazuo Matsumoto, Niemiec Ruwen Filus czy Portugalczyk Tiago Apolonia (dwaj
ostatni to drużynowi mistrzowie Europy ze swoimi reprezentacjami) - to tenisiści stołowi, których
w swojej karierze pokonał Bohumil Vozicky, jeden z liderów Post SV Mühlhausen. Doświadczony
Czech, który ma za sobą wiele sezonów spędzonych w niemieckiej Bundeslidze, w Rydzynie może
być twardym konkurentem dla pozostałych zawodników. Fani obrońcy trofeum liczą na dobrą
postawę w wielkim finale także reprezentanta Słowacji - Jakuba Figela, który podobnie jak Vozicky,
ma za sobą liczne międzynarodowe występy.
Polscy fani, którzy pojawią się w rydzyńskiej hali, z pewnością najbardziej kibicować będą
tenisistom stołowym Poltarex Pogoni Lębork. Zdecydowanie najbardziej doświadczonym graczem
jedynego polskiego uczestnika wielkiego finału Pucharu Europy TT Inter Cup jest Marek
Prądzinski. Wspierają go dzielnie bracia Adam i Sławomir Doszowie, którzy w kategoriach
młodzieżowych zdobywali medale mistrzostw Polski i uczestniczyli w wielu międzynarodowych
imprezach.

Wielki finał TT Inter Cup: Trener lęborczan zapowiada walkę w Rydzynie
Poltarex Pogoń Lębork będzie jedynym polski zespołem, który weźmie udział w wielkim
finale Pucharu Europy TT Inter Cup. Turniej w sobotę i niedzielę odbędzie się w Rydzynie.
Wstęp wolny.
Lęborczanie do final four awansowali bez większych problemów. Dwukrotni wicemistrzowie
Polski w rundach wstępnych pokonali TuS Ebersdorf (Niemcy) 4:0, TSV Lunestedt (Niemcy) 4:1,
Ingre CMPJM Tennis de Table (Francja) 4:1 i Tatran KRPA Hostinne (Czechy) 4:0. - Nasza droga
do turnieju finałowego nie była trudna, jednak szczególnie wyczerpujące były dla nas wyjazdowe
spotkania z Lunestedt i Ingre, które wygraliśmy 4:1 - mówi Wojciech Potrykus, trener Poltarex
Pogoni.
Udział w finałowych zmagań w Rydzynie lęborczanie zainaugurują od starcia z czołowym
zespołem austriackiej Bundesligi - Regionalteam Oberwat Burgenland. - Ekipa z Oberwart ma w
swoim składzie braci Habesohnów i Węgra Vajdę. W mojej opinii są to faworyci turnieju
finałowego i ciężko będzie z nimi wygrać - dodaje szkoleniowiec dwukrotnego wicemistrza kraju.
Finał Pucharu Europy TT Inter Cup będzie dla Poltarex Pogoni ostatnim akcentem tego sezonu.
Lęborczanie zajęli trzecie miejsce w 1. lidze grupie północnej i dotarli do półfinału Pucharu Polski.
W Rydzynie zespół z północnej części naszego kraju wystąpi w najsilniejszym składzie. Trenujemy i przygotowujemy się do turnieju finałowego. Będziemy walczyć a czas pokaże, jakie
uzyskamy wyniki - zakończył Potrykus.
Dla lęborczan będzie to drugi w historii występ w final four. W sezonie 1995/1996 drużyna pod
nazwą Farm Frites Pogoń Lębork zajęła trzecie miejsce w finałowym turnieju w niemieckim
Geseke. Pierwsze miejsce przypadło wówczas w udziale TTC Helha Hannover, a drugie TTC
Nantes Atlantique.

Stoły prosto z Niemiec! Gewo sponsorem sprzętowym turnieju
Zaplanowany na weekend wielki finał Pucharu Europy TT Inter Cup zostanie rozegrany na
stołach marki GEWO. Niemiecka firma jest partnerem sprzętowym najważniejszego
wydarzenia sportowego 2018 roku w naszym regionie.
Firma GEWO, która od początku sezonu jest sponsorem sprzętowym Wametu Dąbcze, staje się z
tygodnia na tydzień coraz większym "graczem" w światowym tenisie stołowym. Z produktów
niemieckiego producenta korzysta coraz więcej zawodników na całym globie, a firma podczas
ostatnich mistrzostw świata w szwedzkim Halmstad była sponsorem reprezentacji narodowych
Iranu, Nigerii i Serbii. W Azji GEWO wspiera młodzieżową reprezentację Korei Południowej, a w
Polsce oprócz sponsorowania zespołu z Dąbcza jest także parterem 1-ligowej Gorzovii Gorzów
Wielkopolski oraz braterskiego duetu Kulczyckich - Samuela i Alana.
Finałowy turniej Pucharu Europy TT Inter Cup zostanie rozegrany na sprzęcie właśnie firmy
GEWO. Na kortach głównych i sali treningowej znajdować się będą stoły GEWO Europa 25
(łącznie sześć stołów). Dwa stoły na korty główne zostały przekazane przez niemieckiego
producenta specjalnie na weekendowe zawody w Rydzynie. Dodatkowo wszystkie stoły zostaną
wyposażone w siatki GEWO Word Cup. Turniej zostanie rozegrany piłeczkami plastikowymi
GEWO Ultra SLP ***.
Sezon 2017/2018 jest pierwszym, w którym GEWO wspiera Wamet Dąbcze. Klub z gminy
Rydzyna sponsorowany przez niemieckiego producenta będzie jeszcze przez przynajmniej dwa
sezony.

