
Wyniki 
 uzyskane przez zawodników  MRKS „Gdańsk „ podczas zawodów rangi Mistrzostw Polski w sezonie 
2015/2016 : 
 

Indywidualne Mistrzostw Polski Seniorów  -  18-20.03.2016 r. Wałbrzych 
 
Kaczmarek A.     - indywidualnie m. 17-32, 
    - gra podwójna m.  9-16, 
    - gra mieszana  m. 9-16. 
Krajewska M.    - indywidualnie m. 33-64, 
    - gra podwójna m.  9-16, 
    - gra mieszana  m. 9-16. 
Olczak H.     - indywidualnie m. 33-64, 
    - gra podwójna m. 17-32, 
    - gra mieszana  m. 17-32. 
 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – 15-17.04.2016 r. Brzeg Dolny 
 
Kaczmarek A.     - indywidualnie m. 9-12, 
    - gra podwójna m.  5-8, 
    - gra mieszana  m.   5-8. 
Krajewska M.      - indywidualnie m. 9-12, 
    - gra podwójna m.  5-8, 
    - gra mieszana  m.17-32. 
Olczak H.     - indywidualnie m. 17-24,, 
    - gra podwójna m. 5-8,, 
    - gra mieszana  m. 17-24. 
Kędzior D.     - indywidualnie m. 25-32 
    - gra podwójna m.  17-32, 
    - gra mieszana  m. 9-16. 
 

Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwo Polski Juniorek i Juniorów  -  28.04. – 01.05. 2016 r. 
Ostróda 
 
Indywidualnie 
Wołowiecki R.     - indywidualnie m. 33-48, 
    - gra podwójna m.  17-32, 
    - gra mieszana  m.   9-16.. 
Witkowska J.     - indywidualnie m. 25-32, 
    - gra podwójna m.  5-8, 
    - gra mieszana  m. 9-16. 
 

 
XXI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – 12-15.05.2016 r. Ostróda 
 
Drużynowo Kadetki 
MRKS Gdańsk /Miklaszewska M., Weber O. Alot N./ - brązowy medal   - m. 3-4. 

Drużynowo Kadeci 
MRKS Gdańsk /Czerwiński B., Dudzicz A./ - brązowy medal           - m. 3-4. 

Indywidualnie 
 



Miklaszewska Maja                                      - gra podwójna  - srebrny medal, 
    - gra mieszana – brązowy medal  m.   3-4. 
                                                                       - indywidualnie m. 9-12, 
Alot Nina      - indywidualnie m. 33-48, 
    - gra podwójna m.  17-32, 
    - gra mieszana  m.  17-32. 
Weber Oliwia      - indywidualnie m. 33-48, 
    - gra podwójna m.  17-32, 
Czerwiński Bartosz    - indywidualnie m. 5-8,  
    - gra podwójna m.  5-8, 
    - gra mieszana  m.9-16. 
Dudzicz Adam      - indywidualnie m. 13-16, 
    - gra podwójna m. 5-8, 
    - gra mieszana  m. 33-64. 

 
Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików  - 5-8.05 2016 r. Krosno 
 
Alot Maksymilian     - indywidualnie m. 25-32, 
    - gra podwójna m. 17-32. 
 


