Eliminacje do V GMP dla woj zachodniopom. i pn lubuskiego.2011 r.
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Glazurniczych Mistrzostw Polski w Szczecinie" width="180" height="120" />Odby�y si�kolejne
eliminacje do V Glazurniczych Mistrzostw Polski dla woj. zachodniopomorskiego i p�ocnego
lubuskiego, organizowane przez Polskie Zrzeszenie P�ytkarzy.</p> <p>4 czerwca 2011r. w
firmie Hiper Glazur w Szczecinie wystartowa�o 28 zawodnik�. Poziom wykonania prac
konkursowych by� bardzo wysoki, komisja s�ziowska mia�a sporo pracy z ustaleniem
werdyktu. Zwyci�� <strong>Janusz Milecki</strong> ze Szczecina, drugie miejsce zaj��
Grzegorz Duk r�nie� ze Szczecina, trzecie <strong>Krzysztof Grzybak</strong> z Koszalina.
Zapewnili sobie oni udzia� w zawodach fina�owych.</p>
<p>Kolejne miejsca zaj�i:</p>
<p>4.<strong> Jaros�aw Kawa�</strong><br /> 5.<strong> Ryszard Biskup, Zbigniew Borys,
Krzysztof Figiel, Jan Kata (ex equo)</strong><br />6.<strong> Krzysztof Glina, Jacek
Polakowski(ex equo)</strong><br />7.<strong> Tomasz Ko�ci�ki</strong><br />8.<strong>
W�odzimierz Michlewicz</strong><br />9.<strong> Maciej Fredyk, Adam Modrzejewski, Marek
Szczotkowski (ex equo)</strong><strong><br /></strong>10.<strong> Piotr
Mazurkiewicz</strong><br />11.<strong> Arkadiusz Falkowski, Piotr Sulecki, Andrzej Zarzycki
(ex equo)</strong><br />12.<strong> Leszek Bitowt, Adam Jaracz (ex equo)</strong><br
/>13.<strong> Zbigniew Kciuk</strong><br />14.<strong> Mieczys�aw Ofiarski</strong><br
/>15. <strong>Krzysztof Ptak</strong><br />16.<strong> Bogdan Urbaniak</strong><br
/>17.<strong> Daniel Kruczkowski, Pamela Taterka, Wojciech Suleja (ex equo)</strong></p>
<p>Jak wcze�niej wspomnia�em, poziom zawod� by� bardzo wysoki i wyr�nany. Dowodem
na to s� minimalne r�ice punktowe. Pomi�zy miejscem 2 a 13 zmie�ci�o si�19 zawodnik�.
Natomiast zwyci�ca zdeklasowa� wszystkich, Janusz Milecki mia� o 10 punkt� wi�ej ni�
kolejny zawodnik.</p> <p><strong>Gratulacje!</strong></p> <p>Materia�y chemii
budowlanej dostarczy� nasz G��ny Sponsor - <strong>Atlas</strong>, p�ytki ceramiczne
<strong>Tub�dzin</strong>, a maszyny u�yczy� <strong>Rubi</strong>. Podzi�owania dla
firmy <strong>Hiper Glazur</strong> za udost�nienie miejsca na zawody podczas
organizowanego firmowego pikniku. Dzi�ujemy te� sponsorom za wsparcie, ufundowanie
nagr� dla zwyci�c� oraz upomink� dla uczestnik� zawod�: <strong>Atlas ? G��ny
Sponsor, Tub�dzin, Rubi, Dynamic, Laura Toscani.</strong></p> <p><em><strong>Pawe�
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