


PROGRAM TURNIEJU WROCŁAW CUP 2018

26 czerwca (wtorek) – od godz. 10.00-20.00 – Gry
27 czerwca (środa) – od godz. 10.00-20.00 – Gry
28 czerwca (czwartek) – godz. 10.00-20.00 – Gry

Ćwierćfi nały i półfi nały
29 czerwca (piątek) – godz. 10.00-20.00 – Gry

Ćwierćfi nały i półfi nały
Finał gry pojedynczej i podwójnej KOBIET – godz. 12.00

Finał gry podwójnej MĘŻCZYZN – godz. 14.00
30 czerwca (sobota) – od godz. 11.00-14.00

Finał gry pojedynczej MĘŻCZYZN
Ofi cjalne zakończenie Turnieju Wrocław Cup 2018

Zapraszamy Państwa również w dniach od 27 do 29 czerwca
(środa, czwartek i piątek) na

Turniej Integracyjny im. Grzegorza Offmana
27 czerwca (środa) – od godz. 15.00 – Rozpoczęcie Turnieju Integracyjnego

28 czerwca (czwartek) – godz. 15.00 – Gry
29 czerwca (piątek) – godz. 13.00 – Gry

Centrum Tenisowe REDECO, al. Gen. J. Hallera 81a, 53-325 Wrocław

Wstęp na wszystkie mecze jest wolny! 

Musisz tam być!



UNIQLO Wheelchair Tennis Tour 2018

UNIQLO Wheelchair Tennis Tour 2018 Wszyscy  
w UNIQLO są niesamowicie dumni z bycia partnerem 
Międzynarodowej Federacji Tenisa (ITF) jako tytularny 
sponsor UNIQLO Wheelchair Tennis Tour. Ten cykl turniejów 
składa się z ponad 160 turniejów, które odbywają się  
w ponad 40 krajach, w tym z czterech turniejów z cyklu 
wielkoszlemowych.

UNIQLO jest sponsorem mistrza świata w tenisie na 
wózkach. Shingo Kunieda od 2009 roku jest światowym  
ambasadorem marki UNIQLO. Jesteśmy szczęśliwi, że tenis 
na wózkach rozwija się w ekspresowym tempie. UNIQLO 
jest światową marką z Japonii. Projektujemy, szyjemy 
i sprzedajemy „LifeWear”, czyli ubrania innowacyjne, 
designerskie oraz komfortowe. Naszym celem jest mieć 
w ofercie ubrania świetnej jakości, przynoszące nową, 
unikatową wartość dla każdego z nas.

Podsumowując, poprzez nasze stałe zaangażowanie  
w tenisa ziemnego na wózkach, chcemy wspierać osoby 
niepełnosprawne i wzbogacać życie ludzi na całym świecie.

Życzę wszystkim zaproszonym zawodnikom powodzenia, 
mam nadzieje, że będziecie mieć udany tydzień.

UNIQLO Wheelchair Tennis Tour 2018

All of us at UNIQLO are extremely proud to partner with 
the International Tennis Federation, as the title sponsor of 

the UNIQLO Wheelchair Tennis Tour. The Tour comprises 
over 160 tournaments in more than 40 countries, 

including wheelchair tennis events at all four Grand Slam 
tournaments. UNIQLO became the official title sponsor of 

the Tour in 2014, and we are very pleased to have extended 
our sponsorship. 

UNIQLO first appointed wheelchair tennis player Shingo 
Kunieda as our Global Brand Ambassador in 2009. While 

the bond between UNIQLO and wheelchair tennis began 
with Mr. Kunieda, it is truly exciting for us to see a younger 

generation of players improving their performance and 
coming up the ranks. At the same time, we are happy that 

the popular appeal of wheelchair tennis is growing rapidly 
worldwide. 

UNIQLO is a leading global brand from Japan. We design, 
manufacture and retail LifeWear - clothing that is constantly 

being innovated and improved, bringing more warmth, 
more lightness, better design, and better comfort to 

people’s lives. Our aim is to offer great clothing, with new 
and unique value to all. 

Similarly, through our continuous involvement with 
wheelchair tennis, we wish to support those facing disability 

and enrich the lives of people everywhere. 

I wish everyone involved in the event the very best of luck, 
and I hope that you have an enjoyable week.

Tadashi Yanai
Chairman, President & CEO

Fast Retailing, Co., Ltd.



Wroclove 
 - miasto spotkań, europejskie skrzyżowanie kultur
 - the meeting city, European culture crossing

Wrocław bez barier zrodził się w głowach

Przestrzenie przełamujące negatywne stereotypy, ciasne ramy – zaczynają się w naszych 
głowach. Potem można je przekuć na konkretne działania. Konkretnie, po raz XVI na mapę 
działań „Wrocławia bez barier”, wpisują się organizatorzy i sponsorzy Turnieju tenisa na 
wózkach „Wrocław CUP”. To w głowach czwórki przyjaciół: Jacka Wierdaka, Darka Sycza, Rysia 
Kwietnia i – nie żyjącego już – Grzesia Offmana (wieloletniego dyrektora turnieju) zrodziły się 
marzenia, żeby do Wrocławia – miasta, które wspierając osoby niepełnosprawne, wyznacza 
trendy – zapraszać najlepszych zawodników na świecie. Światowe sławy wśród w-skersów. 
Prestiż zawodów i wzorowa organizacja sprawiły, że zagraniczni uczestnicy turnieju powracają 
do stolicy Dolnego Śląska także turystycznie, a światowa organizacja nadała rangę ITF2.

Wrocław przez lata nie był przyjazny dla osób niepełnosprawnych, to są zaszłości sięgające 
pół wieku i nie da się ich naprawić w ciągu kilku lat. Dopiero ostatnia dekada doprowadziła 
do wielu inicjatyw, które zmieniły nasze miasto i ciągle zmieniają. Jedną z takich inicjatyw 
było powstanie programu „Wrocław bez barier”. Tak naprawdę od tego momentu sprawy osób 
niepełnosprawnych stały się przedmiotem szczególnej uwagi, przy realizowaniu wszystkich 
projektów miejskich. Nie chodzi tutaj o przestrzeganie prawa, bo wiele mamy rozwiązań 
zgodnych z prawem, które nie do końca spełniają oczekiwania osób niepełnosprawnych. 

Sam program to z jednej strony pomysł na zmianę myślenia, a z drugiej poszukiwanie 
konkretnych rozwiązań i ich wdrażanie. Z jednej strony efektem programu jest to, że sprawy 
osób niepełnosprawnych stały się elementem refleksji decydentów na każdym etapie realizacji 
różnych przedsięwzięć, czy też powołanie rzecznika ds. Osób Niepełnosprawnych, a z drugiej 
realizacja bardzo konkretnych projektów miejskich, wspierających codzienne funkcjonowanie 
osób z różnymi niepełnosprawnościami. Bo przecież niepełnosprawni to nie tylko w-skersi. 
Dlatego tak ważnym jest dostrzeganie potrzeb różnych środowisk, z czego bezpośrednio 
wynikają konsultacje -  będące naczelną zasadą mojej aktywności. We wszystkich przypadkach 
uzyskano wyższy standard przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, niż 
wynikałoby z przestrzegania norm prawa budowlanego.

Przykłady takich konsultacji, przy dużych projektach, to np. wrocławski Aquapark, Stadion 
Miejski, Port Lotniczy i Teatr Capitol, ostatnio siedziba Europejskiej Stolicy Kultury Barbara,  
a teraz także – Stadion Olimpijski. To także wsparcie codziennych spraw, jak remont mieszkania, 
czy zainstalowanie poręczy na cmentarzu. Tylko dzięki otwartości Prezydenta Wrocławia udało 
się doprowadzić do sytuacji, w której jako rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych mogę liczyć na 
dobrą współpracę z wszystkimi Departamentami, Spółkami i Instytucjami Miejskimi. 

Jak wspominałem – moja codzienna praca - to sprawy dotykające różnych obszarów: 
aktywizujących, inwestycyjnych, projektowych (na temat Przejścia Podziemnego, przy 
ul. Świdnickiej), ale  i małe indywidualne, jak choćby montaż poręczy na cmentarzu, czy 
realizacja podjazdu pod antykwariat.

„Wrocław bez barier” to także „zarażanie dobrymi praktykami”. Staramy się to 
realizować przy pomocy Plebiscytu „Wrocław bez barier”. Pięć lata temu wyróżnieni tym 
Certyfikatem zostali m.in. DSSN Aktywni Wrocław (organizatorzy „Wrocław CUP), Zespół 
Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. (gł. sponsor turnieju) i Port Lotniczy 
Wrocław (partner „Wrocław CUP). To znak, że idziecie w dobrą stronę. Wieku nie wypominam 
trójce organizatorów, ale Jacek Wierdak, Rysiu Kwiecień i Darek Sycz wspierają osoby 
niepełnosprawne już 27 lat. Czyny się bronią, wiedzą, jak to robić. Gratulacje! 

Życzę zatem zawodnikom sukcesów, a kibiców wyjątkowych emocji podczas XVI Turnieju 
Tenisa na wózkach Wrocław CUP, 2018, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia.

Wroclaw without barriers was born in our minds.

The space breaks negative stereotypes, narrow frames-start in our minds. Later we can 
change them into concrete actions. Sixteenth times map of actions “Wroclaw without 

barriers” write organizers and sponsors Wheelchairs tennis Tournament “Wroclaw Cup”. 
In four friends heads: Jacka Wierdaka, Darka Sycza, Ryśka Kwietnia I Grzegorza Offmana  

were born dreams about world’s fames of wheelchairs. Competition prestige and great 
organization make foreign tennis players go back to the capital of Low Silesia as tourist. 

The world tennis organization gave the tournament ITF2 position.

Wroclaw for years was has not been a friendly city for disabled people. It started about 
fifty years ago and it is not easy to repair it very fast. Last decade led of lots of initiatives 
which have changed our city and all the time change. One of them is program “Wroclaw 

without barriers”. At bottom from this moment business disabled people became very 
important to fulfill city’s projects. I do not think about respect the law, because we have 

got a lot of lawful solutions but they do not live up to disabled people.

In one side program it is an idea for change thinking, in the other side it is researching 
concrete solutions and implement them. In one side the result of program is business 

disabled people become a part of dissidents reflection on each stage different projects 
or calling Handicaps’ Spokesman of Wroclaw City. In the other side is realization city’s 

projects which help people with different disabilities because disabled people are not 
only on wheelchairs. It is very important to see what different groups need. My main 

activity is consultation. In all cases we got higher standard adaptation to disabled 
people needs than it arise from building  code rules.

These are some examples of my consultation: Waterpark, City Stadium, Wroclaw Centre 
of Tourism Business, Airport, Capitol Theatre and everyday business like flat’s renovation 
or cemetery railings. Thank to the Major of Wroclaw City as Handicaps’ Spokesman I can 

work with all departments companies and institutions in Wroclaw. My everyday work 
touch different fields: activation, investment and planes or small individual project like 

driveway to antique shop.

“Wroclaw without barriers” means “infect good practice”. We try to realize it by 
plebiscite “Wroclaw without barriers”. Five years ago we rewarded DSSN Aktywni the 

organizer of Wroclaw Cup, Kongeneracja S.A. the main sponsor of Wroclaw Cup, Wroclaw 
Airport. It is the sign you go into right side. I don’t count the age of three organizers, but 

Jacek Wierdak, Darek Sycz and Ryszard Kwiecien help disabled for about 27 years. They 
know how to do it. Congratulations!

Bartłomiej Skrzyński,
Rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych

Handicaps’ Spokesman of Wroclaw City

 fot.: Zbigniew Skrzyński 



Szanowni Państwo  

Jest mi niezmierni miło powitać wszystkich uczestników  
i kibiców Turnieju Wrocław Cup 2018! 

Wrocław to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast 
w Polsce, którego burzliwa historia wpisana jest w jego 
zabytkowe mury. Historia związana także ze sportem. Dlatego 
cieszę się, że po raz kolejny możemy gościć pełnych pasji 
zawodników tenisa ziemnego, piszących kolejny sportowy 
rozdział w dziejach miasta. Nie mogłoby się to jednak stać 
bez naszego wspólnego zaangażowania – zawodników, 
kibiców, organizatorów, sponsorów i wszystkich miłośników 
sportowej rywalizacji. Dziękuję, że jesteście Państwo z nami, 
udowadniając, że sport jest nieodłączną częścią naszego 
życia, która jednoczy ludzi, dostarcza pięknych wrażeń 
oraz buduje wytrwałość. Trzymam kciuki za każdego z 
uczestników i życzę, aby Turniej spełnił Państwa oczekiwania, 
a także dał wiele radości z udziału we wspólnej zabawie. 
Ideą sportu nie jest przecież wygrana. To lekcja, która uczy 
pokory oraz samodyscypliny, pomaga nawiązywać relacje 
międzyludzkie i pokazuje jak wiele każdy z nas potrafi 
osiągnąć poprzez ciężką, systematyczną pracę. 

Niech 16. Turniej Wrocław w Cup przyniesie Państwu wiele 
niezapomnianych wrażeń i pięknych sportowych emocji. 

   

Dear Ladies and Gentlemen
I am very pleased to welcome all competitors and spectators 

of Wroclaw Cup Tournament 2018! 

Wroclaw is one of the most beautiful and one of the oldest 
cities in Poland. Its history is inscribed in its antique walls. Its 
history is connected with sport, too. I am pleased that once 

again we can host enthusiasts of tennis, writing another 
sports chapter in the history of the city. However, this would 

have not been made possible, had it not been for our joint 
engagement – of the competitors, spectators, organisers, 

sponsors and all sports competition admirers. Thank you that 
you have been with us, proving that sports is an inseparable 

part of our lives which unites people, provides beautiful 
experiences and builds perseverance. I keep my fingers 
crossed for each participant and also give a lot of fun to 

participate in the game. The idea of sport is not won. It is a 
lesson which teaches us humility and self – discipline. This 
lesson helps us establish relationships and systematically. 

I hope The 16 th Wroclaw Cup Tournament brings you 
unforgettable and beautiful sports emotions.. 

Rafał Dutkiewicz

Prezydent Wrocławia
The Mayor of Wrocław City

Zapraszam gorąco do Wrocławia,
I strongly encourage you to come to Wrocław,



Odbędzie się w dniach 26-30 czerwca 2018 r. To jeden 
z turniejów organizowanych na całym świecie dla spor-
towców niepełnosprawnych pod Patronatem Międzyna-
rodowej Federacji Tenisa (ITF) z siedzibą w Londynie. Bę-
dzie to już trzynasta edycja turnieju organizowana przez 
nasze stowarzyszenie. 
W turnieju Wrocław Cup bierze udział 60-u zawodni-
ków (w roku 2017 uczestniczyli zawodnicy z 12 krajów). 
Zawody obsługuje 20-cia osób, w tym ośmiu sędziów, 
sześć osób obsługi technicznej, dwie osoby obsługi 
medycznej, oraz lekarz sportowy, pozostałe osoby to 
organizatorzy i obsługa biura zawodów. Turniej w roku 
2018 odbędzie się na obiektach Centrum Tenisowe  
REDECO, al. Gen. J. Hallera 81a, 53-325 Wrocław. Obiekt 
jest w pełni przystosowany do organizacji zawodów dla 
sportowców niepełnosprawnych. Gry turniejowe będą 
rozgrywane w hali sportowej na kortach ceglastych  
i będą przebiegały zgodnie z regulaminem Międzynaro-
dowej Federacji Tenisa (ITF). Planowane jest wynajęcie 
około 400 godz. kortów do prawidłowego przeprowa-
dzenia gier turniejowych we wszystkich kategoriach, 

jak również do treningów. Uczestnicy turnieju będą za-
kwaterowani i wyżywieni w Hotelu Vega Wrocław przy  
ul. Grabiszyńska 251 we Wrocławiu oraz w innych hote-
lach. Obiekty te są w pełni przystosowanych dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 
Podczas trwania zawodów zapewniamy transport dla 
wszystkich uczestników turnieju. Dla zawodników bio-
rących udział w turnieju Wrocław Cup przewidziane są 
nagrody rzeczowe i pula nagród pieniężnych. Wstęp na 
turniej dla szerokiej rzeszy widzów jest bezpłatny. 
Od pierwszej edycji turnieju (2003r.) Honorowy Patronat 
nad turniejem obejmuje Prezydent Wrocławia jak rów-
nież główny Sponsor Turnieju Zespół Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należy do Grupy Kapi-
tałowej PGE i  jest spółką zależną PGE Energia Ciepła S.A, 
lidera linii biznesowej Ciepłownictwo.
Bieżące informacje o wynikach i o tym co dzieje się na 
turnieju znajdziecie Państwo na stronie internetowej 
www.wroclawcup.com, na Facebooku oraz w informa-
cjach prasowych.

Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego na Wózkach Wrocław Cup 2018



Rozpoczynamy XVI Międzynarodowy Turniej Tenisa na Wózkach, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocła-
wia. Kolejny raz do stolicy Dolnego Śląska zjadą najlepsi zawodnicy na świecie. Rozwój Dolnośląskiego Stowarzysze-
nia Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni”, zawodów tenisowych, podniesienie puli nagród do rekordowych 
22 tysięcy dolarów, nie byłby możliwy gdyby nie wsparcie Kogeneracji S.A., należącej obecnie do Grupy Kapitałowej 
PGE, będącej spółką zależną PGE Energia S.A., bo przecież trzeba przypomnieć, że wspieracie nas Państwo od same-
go początku. 

Jako instruktorzy, uczący ludzi po złamaniach kręgosłupa i poruszających się na wózkach „życia na nowo” zauważy-
liśmy, że niezwykle pomocnym jest sport. Przekonaliśmy się o tym podczas zawodów w Czechach, czy Niemczech. 
Siła integracji, wymiany doświadczeń, wzajemne kontakty – pomagały w codziennej aktywizacji. 

Pojawiły się w naszych głowach marzenia o organizacji turnieju w międzynarodowej obsadzie, na wysokim pozio-
mie we Wrocławiu. Początki, znalezienie partnerów – to zawsze trudna sprawa. Nie moglibyśmy w ogóle sprostać 
temu wyznaniu, gdyby nie Kogeneracja S.A. Daliście się Państwo zarazić naszym entuzjazmem i zostać głównym 
donatorem pierwszego turnieju. Bukowanie hoteli, biletów lotniczych, logistyka to też obszar w którym mogliśmy 
liczyć na wsparcie.

Apetyty rosły, a dzięki temu, że Kogeneracja S.A. została z nami... 16 lat i deklaruje dalszą współpracę – mogliśmy, 
możemy i mamy nadzieję dalej – realizować jedyny taki turniej w tej części Europy. Dziś, dzięki tej współpracy może-
my aktywizować nowych zawodników, którzy stają się w-skersami. Ale też – a może przede wszystkim – przełamanie 
negatywnych stereotypów o osobach niepełnosprawnych. Sport wymaga takiego samego wysiłku, potu na trenin-
gach, poświęceń, jak u osób z niepełnosprawnościami.

Dziękujemy, że poza wsparciem Międzynarodowego Turnieju Tenisa na Wózkach „Wrocław CUP”, pod honorowym 
patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, wspierają Państwo także codzienne funkcjonowanie na-
szego stowarzyszenia. Zatrudnienie sportowców niepełnosprawnych, pomoc w zakupie wózków, to tylko niektóre  
z form współpracy. Dowodem jest Certyfikat „Wrocław bez barier”, jaki Kogeneracja S.A. otrzymała w obszarze Spo-
łeczna Odpowiedzialność Biznesu. 

Dziękujemy, że pomogliście nam spełnić marzenia!

Zarząd DSSN Aktywni Wrocław
 

Dziękujemy naszemu Donatorowi Kogeneracji S.A.!



www.aktywni.wroclaw.pl

www.aktywni.wroclaw.pl

G Ł Ó W N Y  S P O N S O R  T U R N I E J U

GRUPA

Turniej jest współfinansowany ze 
środków otrzymanych od Ministerstwa 

Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu

PFRON

KOGENERACJA S.A. to główny Sponsor Dolnośląskiego Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych “AKTYWNI”

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA WROCŁAWIA
XII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISA NA WÓZKACH

WROCŁAW CUP 2014
UNIQLO WHEELCHAIR TENNIS TOUR - ITF 2

12 - 16 sierpnia 2014
Centrum Tenisowe REDECO, al. Gen. J. Hallera 81a, 53-325 Wrocław 

www.wroclawcup.com



Organizator Turnieju Wrocław Cup Organizer of the Tournament

Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców
Niepełnosprawnych „AKTYWNI”

52 – 022 Wrocław, ul. Katowicka 7/1
tel. +48 661654188, 605266525
www.wroclawcup.com

Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców 
Niepełnosprawnych “AKTYWNI” zostało założone przez osoby 
niepełnosprawne w 1999 roku z myślą o rozwijaniu  
i propagowaniu sportu osób niepełnosprawnych  
w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Założycielami i prowadzącymi Stowarzyszenie są osoby 
niepełnosprawne, które świetnie rozumieją problemy 
integracji i samorealizacji w społeczeństwie. Sport pozwala 
pogodzić wiele aspektów jednocześnie, a mianowicie: 
integrację społeczną, komunikację międzyludzką, wyzwolić 
aktywność fizyczną. 

Założeniem działalności stowarzyszenia jest szeroko 
rozumiana aktywność sportowa osób niepełnosprawnych, 
która jest świetną kontynuacją rehabilitacji medycznej. 

Naszym zadaniem jest więc wyszukiwanie i mobilizowanie 
osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu, poprzez 
który dążą do większej aktywności, sprawności  
i samodzielności.

Priorytetową dyscypliną, uprawianą przez naszych 
zawodników, jest tenis ziemny na wózkach, ale nasi 
zawodnicy uprawiają także kolarstwo czy narciarstwo.

Regularne treningi prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę 
trenerską pozwalają naszym zawodnikom uczestniczyć  
w zawodach sportowych najwyższych rang.

Organizujemy obozy rehabilitacyjno-sportowe oraz imprezy 
integracyjne. Uczestniczymy w debatach, sympozjach, 
szkoleniach, wykładach o tematyce społeczno-integracyjnej. 

Od szesnastu lat jesteśmy organizatorem Międzynarodowego 
Turnieju Tenisa na Wózkach Wrocław Cup rangi ITF 2. 

Współpracujemy z wieloma organizacjami zarówno 
krajowymi, jak i międzynarodowymi, zajmującymi się 
podobną działalnością.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców 
Niepełnosprawnych „Aktywni” (Lower Silesia Disabled 

Sportsmen Assocation ) was established by disabled people 
in 1999. The main aim was promotion and expansion 

disabled people sport especially moving on wheelchairs. 
Establishments and managers of association are disabled 

people who understand integration and self-realization 
problems in society. Sports let connect lots of aspects: social 

integration, interpersonal communication and physical 
activity.

The main aim of our association is sport activity disabled 
people which is great continuation medical rehabilitation. So 
we find and mobilize handicaps to do sport, which is the best 

way to be more active, agile and self-reliant.

Priority discipline for us is wheelchair tennis, but our 
competitors go cycling and skiing too.

Popular trainings guided by well-qualified coaches, let our 
players take part in the best sports tournaments.

We organize sport-rehabilitation camps and integrative 
parties. We also take part in debates symposiums, coachings 

and lecture about social integration.

For 16 years we organize the International Wheelchair Tennis 
Tournament WROCLAW CUP, ITF 2.

We work with lots of organizations not only internal but with 
international, which engage similar activity.



WINNERS WROCŁAW CUP 2003-2017

Singles Doubles

2003 Tadeusz Kruszelnicki (POL) Tadeusz Kruszelnicki (POL) – Jerzy Kulik (POL)

Agnieszka Bartczak (POL)

2004 Tadeusz Kruszelnicki (POL) Tadeusz Kruszelnicki (POL) – Piotr Jaroszewski (POL)

Agnieszka Bartczak (POL) Agnieszka Bartczak (POL – Lucyna Skorupinska (POL)

2005 Peter Wikstrom (SWE) Peter Wikstrom (SWE) – Piotr Jaroszewski (POL)

Agnieszka Bartczak (POL) Agnieszka Bartczak (POL – Lucyna Skorupinska (POL)

2006 Piotr Jaroszewski (POL) Piotr Jaroszewski (POL) – Jozef Felix (SVK)

Agnieszka Bartczak (POL) Agnieszka Bartczak (POL – Lucyna Skorupinska (POL)

2007 Maikel Scheffers (NED) Peter Wikstrom (SWE) – Stefan Olsson (SWE)

Agnieszka Bartczak (POL) Agnieszka Bartczak (POL – Judyta Olszewska (POL)

Johan Andersson (SWE) – Quad Johan Andersson (SWE) – Christer Jansson (SWE) – Quad

2008 Stefan Olsson (SWE) Peter Wikstrom (SWE) – Stefan Olsson (SWE)

Katharina Kruger (GER) Katharina Kruger (GER) – BethAnn (USA)

Christer Jansson (SWE) – Quad Jacek Wierdak (POL) – Radoslaw Rudzki (POL) – Quad

2009 Nicolas Peifer (FRA) Nicolas Peifer (FRA) – Frederic Cattaneo (FRA)

Aniek Vankot (NED) Anna Alenas (SWE) – Agnieszka Bartczak (POL)

Andrew Lapthorne (GBR) – Quad Andrew Lapthorne (GBR) – Peter Tatschal (AUT)

2010 Peter Wikstrom (SWE) Martin Legner (AUT) – Majdi Lahcen (FRA)

Agnieszka Wysocka (POL) Agnieszka Wysocka (POL) – Anna Alenas (SWE)

Adam Field (GBR) – Quad Adrian Dieleman – Liam O’Reilly (GBR)

2011 Peter Wikstrom (SWE) Piotr Jaroszewski (POL) – Tadeusz Kruszelnicki (POL)

Ellerbrock Sabine (GER) Domori Kanako (JPN) – Okabe Juko (JPN)

Kramer Boaz (ISR) – Quad Field Adam (GBR) – Cotterill Antony (GBR) – Quad

2012 Tom Egbernik (NED) Tom Egbernik (NED) – Tadeusz Kruszelnicki (POL)

Dorrie Timmermans-Van Hall (NED) Dorrie Timmermans-Van Hall (NED) – Willemien Smits (NED)



Singles Doubles

2013 Adam Kellerman (AUS) Alfie Hewett (GBR) – Marc Mc Carroll (GBR)

Ju-Yeon Park (KOR) Ju-Yeon Park (KOR) – Myung-Hee Hwang (KOR)

2014 Adam Kellerman (AUS) Martin Legner (AUT) – Adam Kellerman (AUS)

Katharina Kruger (GER) Michaela Spaanstra (NED – Emanuelle Morch (FRA)

Dorrie Timmermans van Hall (NED) – Quad

2015 Stefan Olsson (SWE) Stefan Olsson – Peter Wikstrom (SWE)

Ludmila Bubnova (RUS) Katherina Kruger (GER) – Diede De Groot (NED)

 Itay Erenlib (ISR) – Quad Patrick Ben Uriel – Itay Erenlib (ISR) – Quad

2016 Maikel Scheffers (NED Tom Egberink – Maikel Scheffers (NED)

Katharina Kruger (GER)

Richard Green (GBR) – Quad

2017 Takuya Miki  (JPN) Takuya Miki (JPN) – Maikel Scheffers (NED)

Katharina Kruger (GER)

James Shaw (GBR) – Quad



Turniej Integracyjny im. Grzegorza Offmana
Integration Tournament in memory of

24 września 2012 roku, zbyt szybko odszedł jeden  
z pomysłodawców Wrocław Cup, wieloletni Dyrektor Turnieju, 
uznany zawodnik, nasz Przyjaciel-… 

24 September 2012 year, much too soon gone one of the 
initiators of Wroclaw Cup, a multiannual Tournament Director, 
recognized the player, our friend.

Grzegorz wiele czasu i energii poświęcał przygotowaniom do 
Wrocław Cup. Podczas ceremonii zamknięcia jednego turnie-
ju już układał plany na następny. Jednym z najważniejszych 
wydarzeń towarzyszących turniejowi głównemu był dla Grze-
gorza turniej integracyjny. To był zawsze taki szczególny czas, 
kiedy na kortach spotykali się przedstawiciele sponsorów oraz 
zawodnicy niepełnosprawni. Dla wszystkich uczestników tur-
niej integracyjny to mieszanka sportowej rywalizacji, dobrej 
zabawy, a przede wszystkim integracja społeczna w praktyce.

Dla nas, organizatorów, bardzo ważne było, aby podczas Wro-
cław Cup 2018 oraz w trakcie kolejnych edycji turnieju pamięć 
o Grzegorzu nie zaginęła. Właśnie dlatego po raz kolejny zo-
stanie rozegrany Turniej Integracyjny im. Grzegorza Offmana.

Formuła turnieju w żadnym wypadku nie ulegnie zmianie.  
W dalszym ciągu po obu stronach kortu staną pary mieszane 
– osoba pełnosprawna wraz z zawodnikiem poruszającym się 
na wózku. Bez zmian pozostaje również cel turnieju – sport, 

rywalizacja, integracja. Jednak mamy nadzieję, że zmieni się 
postrzeganie turnieju integracyjnego – od sześciu lat jest 
to wydarzenie wyjątkowe. Liczymy, że wszyscy jego uczest-
nicy z dumą i radością wejdą na kort, aby walczyć pod czuj-
nym okiem Grzegorza, który gdzieś z góry będzie kibicował 
ich zmaganiom. Wierzymy również, że odbierając nagrody, 
uczestnicy turnieju integracyjnego wspomną Grzegorza – za-
wsze uśmiechniętego, pełnego humoru i wigoru, który i tak 
podsumuje zmagania znanym sobie stwierdzeniem, że „mo-
gło być lepiej”.

Grzegorz lot of time and energy devoted to preparations for 
the Wroclaw Cup. During the closing ceremony of the current 
tournament has already arranged a plan for the next. For 
Grzegorz one of the most important events surrounding the 
main tournament was the integration tournament. It was a 
special time for him. On tennis courts met representatives of 
the sponsors and players with disabilities. For all participants 
integration tournament is a mix of sportsmanship, fun, and 
above all, social integration in practice.

For us, the organizers, it was very important that on during 
Wroclaw Cup 2018, and during the next edition of the 
tournament Gregor’s memory is not lost. That’s this year, for 
the first time, the integration tournament will be played in the 
memory of Gregory Offmana.

The formula of integration tournament in any case will not 
change. We continue on both sides of the court becomes 
mixed pairs - a person without disabilities together with the 
player moving a wheelchair. No change is also the aim of 
the tournament - sports, competition, integration. However, 
we hope to change the perception of the integration 
tournament. The last six years are exceptional event. We hope 
that all participants will proud and happy to come to court 
to fight under the watchful eye of Gregory, that somewhere 
in the sky will be cheering for their struggle. We also believe 
that receiving a prize, participants will remember Gregory  
- always smiling, full of humor and vigor, which summarize the 
struggles by saying “that it could be better”.

Komitet Organizacyjny Wrocław Cup 2018
The Organizing Committee of WROCLAW CUP 2018



No. of 
Players

World 
Ranking Player’s full Name Nation

1 14 Egberink Tom NED

2 27 Legner Martin AUT

3 29 Diamantis Stefano GRE

4 31 De Bie Rody NED

5 33 Fabisiak Kamil POL

6 37 Kruszelnicki Tadeusz POL

7 46 Sommerfeld Steff en GER

8 52 Molier Ricky NED

9 57 Jaroszewski Piotr POL

10 105 Kulik Jerzy POL

11 116 Batycki Albin POL

12 121 Brezyna Krzysztof POL

13 123 Stefanu Michal CZE

14 128 Szary Maksymilian POL

15 130 Gergely Marek SVK

16 132 Fadrique Patxi ESP

17 133 Kinowski Adam POL

18 148 Svasek Tomas CZE

19 149 Hiller Sven GER

20 155 Kowalewski Krzysztof POL

21 185 Szczygieł  Ryszard POL

22 189 Nowicki Szymon POL

23 210 Filipovsky David CZE

24 223 Dobaczewski Stefan POL

25 266 Markalous Martin CZE

26 294 Hebisz Przemysław POL

27 328 Kappa Ervins LAT

28 329 Żyła Jarosław POL

29 336 Jabłoński Lech POL

30 444 Potucek Dalibor CZE

31 445 Strożyński Andrzej POL

32 456 Jakubowski Mariusz POL

33 486 Niepogoda Marcin POL

34 - Chmura Czarek POL

35 - Kuciński Jakub POL

36 Nitschke Marek POL

Men’s Main Draw RANKING DATE: Jun 2018



Quad’s Main Draw
No. of 

Players
World 

Ranking Player’s full Name Nation

1 8 Silva Ymanitu BRA

2 11 Shaw James GBR

3 16 Laudan  Maximilian GER

4 18 Weinberg Sharga ISR

5 20 Hasterok Greg USA

6 24 Araya Pablo CHI

7 25 Ishikawa Mika JPN

8 27 Laudan Marcus GER

9 34 Baxter Steven USA

10 38 Nobbe Nick GER

11 61 Wierdak Jacek POL

12 62 Timmermans van Hall 
Dorrie NED

RANKING DATE: Jun 2018

Women's Main Draw
No. of 

Players
World 

Ranking Player’s full Name Nation

1 7 Kruger Katharina GER

2 10 Spaanstra Michaela NED

3 12 Tanaka Manami JPN

4 16 Ohtani Momoko JPN

5 20 Hunt Louis GBR

6 31 Jones Lauren GBR

7 69 Porizkova Ladislava CZE

8 113 Wojcieszak Katarzyna POL

9 142 Vasaraudze Zanete LAT

RANKING DATE: Jun 2018



Hotel Business Vega Wrocław położony jest 10 minut jazdy od rynku i 15 minut jazdy od lotniska. Obiekt 
oferuje przestronne pokoje z klimatyzacją, telewizorem z płaskim ekranem oraz bezpłatnym WiFi. Poko-
je w hotelu Vega ***odznaczają się wystrojem w klasycznym stylu i są wyposażone w drewniane meble 
w ciepłych kolorach. Każdy z nich mieści biurko oraz łazienkę z suszarką do włosów, prysznicem i bezpłatnym 
zestawem kosmetyków. Wyposażenie obejmuje ponadto zestaw do parzenia kawy i herbaty.

Hotel Business Vega Wrocław dysponuje restauracją serwującą potrawy kuchni polskiej i międzynarodowej. 
Latem posiłkami można delektować się na tarasie. O poranku hotel zaprasza na śniadanie w formie bufetu. 
Przez całą dobę do dyspozycji Gości jest personel recepcji. Dołożymy wszelkich starań aby spełnić Państwa 
oczekiwania.

W każdej chwili jesteśmy otwarci na sugestie z Państwa strony. 
Serdecznie zapraszamy!

Hotel Vega
ul. Grabiszyńska 251
 53-234 Wrocław

tel./fax. 0048 71 339 03 67,
tel./fax. 0048 71 339 03 68-70
tel. 0048 71 725 70 57

hotelvega@hotelvega.pl
www.hotelvega.pl



Donator Dolnośląskiego Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych “AKTYWNI” 
KOGENERACJA S.A. należy do Grupy Kapitałowej PGE i  jest spółką zależną PGE Energia Ciepła S.A, 
lidera linii biznesowej Ciepłownictwo


