Laureaci nagrody z roku 2015
Podczas Gali przyznawane są nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za wybitne osiągnięcia
sportowe (w sporcie amatorskim i zawodowym) oraz działania na rzecz rozwoju kultury
fizycznej i promocji Miasta Gdyni poprzez sport.
Sportowcem Roku 2015 ex aequo została szczypiornistka Monika Kobylińska (Vistal Gdynia)
i rugbista Dawid Banaszek (RC Arka Gdynia).
Wybór najlepszych był trudny, dlatego Prezydent Gdyni postanowił przyznać dwie główne
nagrody. Sportowcy w pełni zasłużyli na zaszczytne tytuły: Monika Kobylińska pomogła swojej
drużynie w zdobyciu wicemistrzostwa Polski Pucharu Polski, a Dawid Banaszek był filarem
gdyńskich rugbistów i poprowadził ich do zdobycia złotego medalu.

Drużyna Roku 2015.
Piłkarki ręczne Pawła Tetelewskiego i rugbiści Macieja Stachury odebrali razem statuetki dla
Drużyny Roku 2015.
Prezydent Gdyni nie zapomniał również o wyróżnieniu dla futbolistów amerykańskich Seahawks
Gdynia - zawodnicy Macieja Cetnerowskiego w 2015 roku zdobyli mistrzostwo Polski i jako
pierwsi w historii Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego obronili mistrzostwo kraju. To był dla
gdyńskich drużyn bardzo udany rok - aż 3 zespoły seniorskie stawały na podium krajowego
czempionatu.
Trener Roku 2015
Paweł Tetelewski pracę w Gdyni rozpoczął w maju 2014 roku i bardzo szybko znalazł z drużyną
wspólny język. Kielczanin fenomenalnie połączył rutynę z młodością - w efekcie oprócz
sukcesów klubowych, może pochwalić się miedzy innymi udanym debiutem swoich
podopiecznych na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Monika Kobylińska, Aleksandra Zych i
Aneta Łabuda zajęły 4. miejsce z reprezentacją Polski na mistrzostwach świata w Danii.
Sportowa Impreza Roku 2015.
Statuetka powędrowała do Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia - pierwszej w Polsce imprezy
triathlonowej, rozegranej w ramach światowego cyklu Ironman. Wszystkie pakiety startowe na to
wydarzenie zostały zarezerwowane w zaledwie kilkanaście godzin,a rywalizacja ludzi ze stali
przyciągnęła do Gdyni 3000 zawodników z całego świata.
Wyróżnienie w kategorii Sportowa Impreza Roku 2015 otrzymał turniej Gdynia Open.
Wydarzenie to jest zaliczane do European Tour, jednego z najważniejszych i najbardziej
prestiżowych wydarzeń snookerowych w Europie. To jedyny profesjonalny turniej w naszym
kraju, dzięki któremu do Gdyni przyjechały sławy snookerowego świata, takie jak Mark Selby,
Neil Robertson, Ken Doherty, John Higgins czy Shaun Murphy.
Młode talenty nadzieją Gdyni

Na uroczystej Gali Gdyńskiego Sportu 2015 wyróżniono również młode gdyńskie talenty, które
mogą pochwalić się licznymi sukcesami, zarówno w sportach indywidualnych, jak i
drużynowych.
Nadzieja Gdyńskiego Sportu 2015
Przemysław Żołnierewicz (Asseco Gdynia), wicemistrz Polski do lat 20, zawodnik pierwszego
zespołu - wielki talent polskiej koszykówki; Michał Nalepa (Arka Gdynia), reprezentant Polski do
lat 21, zawodnik pierwszego zespołu.
Statuetki otrzymali również przedstawiciele sportów indywidualnych: Tomasz Zielski (UKS
GALEON), mistrz Polski juniorów młodszych w judo; Agnieszka Kaszuba (Klub
Lekkoatletyczny Gdynia), utytułowania tyczkarka, Mistrzyni Polski Juniorów Młodszych, brązowa
medalistka Halowych Mistrzostw Polski Seniorów; Syntia Ellward (WKS Flota Gdynia),
Wicemistrzyni Świata w sztafecie 4x800m, finalistka Młodzieżowych Mistrzostw Europy w biegu
na 800 m; Mateusz Arndt (KS Delfin Gdynia), wielki talent polskiego pływania, autor
najlepszego rezultatu zawodów na 200 m stylem dowolnym podczas Zimowych Mistrzostw
Polski Juniorów; Joanna Tomala (WKS Flota Gdynia), Mistrzyni Polski seniorów i
młodzieżowców, brązowa medalistka Mistrzostw Europy w Arnhem; Maksymilian Murszewski
(Shaolin Kung Fu), zawodnik Wushu, złoty i srebrny medalista Mistrzostw Polski; Aleksandra
Melzacka (YKP Gdynia) - młoda żeglarka, Mistrzyni Europy podczas Młodzieżowych Mistrzostw
Europy, Mistrzyni Polski w klasie 29er.
Lider Sportu Szkolnego 2015
wyróżnienia otrzymały SP nr 28, SP nr 31 oraz SP nr 48. Wśród szkół gimnazjalnych najlepsze
okazały się: Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 17 oraz Gimnazjum nr 20, natomiast w gronie
szkół ponadgimnazjalnych: I Akademickie Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum
Ogólnokształcące i XIV Liceum Ogólnokształcące.
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