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To był chyba najlepszy sezon mojej szkoły w blisko już 10-letniej
działalności.

  Wychodzi chyba solidna praca, a fundamenty pod następne sukcesy
są chyba zdrowe i trwałe.
Najbardziej zabawne jest to, że miejscowy OZTS w Niedersachsen nie
może już tego dłużej ukrywać.
Oto bowiem okazuje się, że kilkunastu zawodników i zawodniczek z
mało znanego regionu na pinpongowej mapie jednego z największych
landów w Niemczech Niedersachsen (Friesland) szturmem zdobywa
kolejne bastiony zarezerwowane od dziesięcioleci dla innych.
Nie wiedzą jak to ugryźć.
Raz się uśmiechają, raz boczą.
Generalnie próbują izolować lub bagatelizować osiągnięcia moich
zawodników i zawodniczek.
Choć jest jeden wyjątek, a nazywa się Nebo Stefanov.
Nebo jest Serbem i od kilku lat jest jednym z trenerów landu
Niedersachsen.
Teraz jednak (co jest chyba dobrym znakiem) i inni zaczynają się
podpinać się pod osiągnięcia.
Siłą rzeczy bowiem wielu moich zawodników uczestniczy w szkoleniu
wojewódzkim lub nawet centralnym.
Gdzie byli na początku i gdzie będą jak przyjdzie gorszy czas?
 Skąd my to znamy?
W tym sezonie zdobyliśmy kilkanaście (może nawet kilkadziesiąt - nie
liczyłem) medali na tzw.Landesmeisterschaft (LM), czyli mistrzostwach
województwa landu Niedarsachsen.
Nie jest to takie proste, bo do samego udziału w LM prowadzą
3-stopniowe eliminacje.
Same mistrzostwa landu to 4 stopień.
Kilkoro moich zawodników uczestniczyło w różnego rodzaju zawodach
centralnych zajmując nierzadko czołowe miejsca w swoich kategoriach
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w całych Niemczech (Zosia, Heidi, Soren, Faustynka itd).
Jeden przykład: Faustynka zajęła 9 miejsce jako najmłodsza
uczestniczka w Mistrzostwach Niemiec tzw.minis (niezrzeszeni w
klubach zawodnicy i zawodniczki w wieku do lat 11).
Niby nic, ale gdyby dodać fakt, że w  parostopniowych eliminacjach
startowało w tym sezonie niespełna 25 tys. dzieci to ...
Dwójka z moich zawodników ma szanse na zakwalifikowanie się do
kadry Niemiec.
Niektórzy z nich przyjadą na obóz do Brzegu Dolnego w lipcu tego roku
(13.07-23.07.2016).
Pozdrawiam Z.S.
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