sport
Turnieje judo zawodników Eljot P³ock

Mistrzostwa Polski w kick-boxingu

Medale i punkty

Trzy medale p³occzan
Dwa z³ote i jeden br¹zowy medal to dorobek podopiecznych
Piotra Paœnika z UKS Sanda
P³ock na mistrzostwach Polski
kadetów i Pucharze Polski juniorów w kick-boxingu w formule
kick-light.
Zawody odby³y siê w Dobrzejewicach, a dla kadetów by³y eliminacj¹ na mistrzostwa œwiata. Wziê³o
w nich udzia³ oko³o 200 zawodników i zawodniczek z ca³ej Polski.
P³ocki klub UKS Sanda reprezento-

wali kadeci: Mateusz Dymek i Gayk
Kadimyan oraz juniorka Dagmara
Tchorek.
Mateusz startuj¹cy w kategorii kadet starszy w wadze do 57 kg, po
czterech bardzo trudnych pojedynkach, wywalczy³ z³oty medal i tytu³
mistrza Polski. Tym samym zapewni³ sobie miejsce w sk³adzie kadry
Polski na rok 2014, co zwiêksza
szanse na jego wyjazd na mistrzostwa œwiata w kick-boxingu. Gayk
Kadimyan, rywalizuj¹cy w kategorii

kadet starszy w wadze do 63 kg, po
trzech walkach zaj¹³ ostatecznie III
miejsce.
Znakomicie spisa³a siê Dagmara
Tchorek, która startowa³a w Pucharze Polski w kategorii juniorka,
w wadze do 50 kg. P³occzanka, która ma wyj¹tkowo udany sezon, nie
zawiod³a i tym razem. Po dwóch pojedynkach wywalczy³a z³oty medal.
Kolejn¹ wa¿n¹ imprez¹, w której
wezm¹ udzia³ zawodnicy klubu, bêd¹
mistrzostwa Polski w sandzie. Jol.

Archiwum

Nowe rekordy ¿yciowe zawodników SWIM P³ock
Oliwia Waœkiewicz na najwy¿szym stopniu podium

W ostatnich dniach marca zawodnicy UKS Eljot P³ock wziêli udzia³ w trzech turniejach judo. Ze wszystkich przywieŸli
medale.
W mistrzostwach Warszawy wystartowa³o czterech judoków
z P³ocka. W silnie obsadzonych
zawodach zdobyli trzy medale:
Oliwia Waœkiewicz (kategoria 30
kg) i Sylwia Kopczyñska (kategoria 33 kg) wywalczy³y z³ote kr¹¿ki, zaœ srebro zdoby³ Kuba Zieliñski, który rywalizowa³ z rówieœnikami w kategorii 33 kg. Czwarta
reprezentantka, Kasia Zdrojewska,
kategoria 36 kg, zajê³a w turnieju
VII miejsce.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
start Sylwii, która wygra³a wszystkie swoje walki przez ippon, czyli
zdoby³a 10 pkt., pokonuj¹c rywalki
przed czasem. W sumie zawodnicy
Eljot w tych zawodach stoczyli 16
walk: wygrali 12, a przegrali 4.
W B³oniach rozegrany zosta³ towarzyski turniej judo, w którym wy-

startowa³o 11 zawodników p³ockiego klubu. Reprezentanci Eljot walczyli o medale z 350 judokami z 20
klubów sportowych z makroregionu
centralnego.
Zawodnicy przywieŸli z zawodów
szeœæ medali: z³oty wywalczy³a Zuzia Jêdryczka, srebrne: Wiktoria
Krajewska i Mateusz Kalwas, zaœ
br¹zowe: Mateusz Zieliñski, Rafa³
Krajewski i Bartek Kordula.
Dwaj p³occzanie: Patryk Cieœlak
w wadze +90 kg i Miko³aj Witkowski
w wadze 66 kg wziêli udzia³ w ogólnopolskich zawodach, I Pucharze
Polski juniora m³odszego, który odby³
siê w Suchym Lesie ko³o Poznania.
Punkty rankingowe Polskiego Zwi¹zku Judo zdoby³ tylko Patryk. P³occzanin wygra³ dwa pojedynki eliminacyjne, potem musia³ uznaæ wy¿szoœæ
Bartka Szarana z £odzi, który ostatecznie zaj¹³ I miejsce i zdoby³ z³oty
medal zawodów. Zawodnik Eljot
P³ock zakoñczy³ rywalizacjê na IX
miejscu. Jest to jego najwiêksze osi¹Jol.
gniêcie w karierze.

Orlen Handball Mini Liga
Rozegrano dwie kolejki VII
edycji Orlen Handball Mini Ligi
dla uczniów klas IV. Wiêkszoœæ
spotkañ jest bardzo zaciêta i wygrywaj¹ faworyci, ale coraz czêœciej do g³osu dochodz¹ zawodnicy
ze szkó³, w których pi³ka rêczna
dopiero zaczyna królowaæ.
Uczniowie klas IV szkó³ podstawowych dopiero stawiaj¹ pierwsze kroki
w tej dyscyplinie sportu, ucz¹c siê
podstaw pi³ki rêcznej. W niektórych
szko³ach lekcje wychowania fizycznego z elementami szczypiorniaka s¹ ju¿
wczeœniej i to potem widaæ na parkiecie. To reprezentanci tych placówek
nadaj¹ ton rozgrywkom. 16 startuj¹cych w rozgrywkach dru¿yn podzie-

lonych zosta³o na cztery grupy,
w których rywalizuj¹ systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Po dwóch turniejach
komplety punktów, czyli po cztery
zwyciêstwa, maj¹ na swoim koncie:
SP 23, SP 21 i SP £¹ck. Po trzy wygrane zaliczyli: SP 16 ch³opcy i SP 2
Sierpc. Szansê na nawi¹zanie walki
z najlepszymi, czyli po dwie wygrane maj¹: SP 3 Sierpc, SP 23II, SP
Proboszczewice i SP Zawidz.
Rywalizacja zapowiada siê bardzo
emocjonuj¹co, najbli¿szy turniej zaplanowano na 17 kwietnia. Kolejne
terminy to: 25 maja i 29 czerwca.
Wszystkie pojedynki s¹ na ¿ywo
transmitowane na stronie spó³ki PeJol.
trotel.

Akademia Futbolu w Sierpcu
Akademia Futbolu w Sierpcu
zaprasza wszystkie dzieci w wieku
od 4 do 12 lat do wziêcia udzia³u
w treningach pi³ki no¿nej. Nabór
rozpoczyna siê na pocz¹tku kwietnia.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ na Orliku przy Ekonomiku, ul. Wiosny Ludów 7 w Sierpcu, w poniedzia³ki
i czwartki. O godz. 17.00 spotkaj¹
siê z trenerem ch³opcy w wieku 4–6
lat, a o godz. 18.00 starsi, od 7 do 12
lat. – Program szkoleniowy opracowany zosta³ na wzór m³odzie¿owych
dru¿yn Bundesligi – zapewnia Piotr
Kacperski, koordynator regionu.
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– Naszym celem jest propagowanie
sportu wœród najm³odszych i zachêcenie ich do uprawiania pi³ki no¿nej. Przez zabawê chcemy nauczyæ
pracy w zespole i systematycznoœci.
Tylko pracuj¹c w ten sposób, mo¿na
w przysz³oœci realizowaæ swoje marzenia.
Ch³opcy bêd¹ nie tylko trenowaæ,
ale tak¿e uczestniczyæ w wyjazdach
na mecze ligowe i reprezentacyjne
dru¿yn narodowych. W planach s¹
równie¿ obozy sportowe.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
pod nr. tel. 500 304 314 lub na stroJol.
nie www.akademiapilki.pl.

Udane zawody w Ciechanowie
W Ciechanowie, z udzia³em
podopiecznych trenera Marka
Stasiaka, rozegrane zosta³y miêdzywojewódzkie dru¿ynowe mistrzostwa m³odzików 12- i 13-letnich. Klub SWIM P³ock reprezentowali: Klaudia Lessnau, Marta
Marcinkiewicz, Wiktoria Niewiadomska, Patryk Garlicki, Sebastian Komorowski i Aleksander
Tollik.
P³occzanie osi¹gnêli bardzo dobre
wyniki i ustanowili nowe rekordy
¿yciowe. Najlepiej, bo na medal,
spisa³a siê Wiktora Niewiadomska,
która dwukrotnie stanê³a na drugim

stopniu podium w stylu klasycznym
na dystansie 100 i 200 m oraz zajê³a
6. miejsce w konkurencji 200 m stylem grzbietowym.
W pierwszej dziesi¹tce zawodniczek uplasowa³a siê równie¿ Marta
Marcinkiewicz w konkurencji 100 m
stylem motylkowym, która zajê³a 8.
miejsce, poprawiaj¹c swój rekord
¿yciowy o 7 sekund, zaœ na 200 m
stylem zmiennym zajê³a 9. miejsce,
tak¿e uzyskuj¹c wynik lepszy od rekordu ¿yciowego o 9 sekund.
Wœród ch³opców najlepiej spisa³
siê Aleksander Tollik, który na dystansie 100 m stylem motylkowym

zaj¹³ 6. miejsce i poprawi³ rekord
¿yciowy o 8 sekund. Sebastian Komorowski równie¿ by³ w pierwszej
dziesi¹tce zawodników, w konkurencji 200 m stylem zmiennym zameldowa³ siê na mecie na 9. miejscu, a na 100 m stylem motylkowym
– na 10. miejscu.
Tak¿e Klaudia Lessnau i Patryk
Garlicki zalicz¹ zawody do bardzo
udanych, poniewa¿ uda³o siê im
ustanowiæ nowe rekordy ¿yciowe.
Klaudia debiutowa³a w zawodach tej
rangi, by³y to jej pierwsze starty na
dystansach 200 m stylem klasyczJol.
nym i grzbietowym.

Bryd¿ sportowy

Bracia Maszenda wygrywaj¹
W Warszawie odby³y siê eliminacje do fina³ów ogólnopolskiej olimpiady m³odzie¿y i miêdzywojewódzkie mistrzostwa m³odzików.
W zawodach wystartowali dwaj
reprezentanci Piasta Feliksów, reprezentuj¹cy okrêg p³ocki: Kacper
Kopka i Micha³ Maszenda. Dru¿yna zajê³a I miejsce w mistrzostwach m³odzików.
Rafa³ Maszenda nie chce byæ gorszy od swojego m³odszego brata
i równie¿ wygrywa w turniejach.
Startuj¹c w parze z Boles³awem
Krzewskim, starszym trzykrotnie od
siebie zawodnikiem, wygra³ XVI
Memoria³ im. W³odzimierza Szelenbauma w bryd¿u sportowym par,
który w Sierpcu rozgrywany by³ pod
patronatem starosty. Obaj panowie
Jol.
byli najlepsi wœród 32 par.

Gratulacje odbiera najm³odszy zawodnik turnieju, Micha³ Maszenda

Mistrzostwa P³ocka szkó³ ponadgimnazjalnych w szachach

Nowy mistrz
W auli Zespo³u Szkó³ Technicznych w P³ocku odby³y siê III indywidualne mistrzostwa P³ocka
szkó³ ponadgimnazjalnych w szachach. Turniej rozgrywany by³
systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund, z tempem 15 min
na partiê dla zawodnika.
W zawodach wziê³o udzia³ 49
uczniów z p³ockich szkó³. Najliczniejsze grupy reprezentantów mia³y
Liceum Ogólnokszta³c¹ce SOP oraz
ZST 70 (po 11 uczestników).
Turniej wygra³ Krzysztof Wanecki z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
marsz. St. Ma³achowskiego, zdobywaj¹c 6 z 7 punktów. Krzysztof wy-

gra³ piêæ partii, a dwie zremisowa³.
W ostatniej rundzie pokona³ ubieg³orocznego mistrza Micha³a Potkañskiego. II miejsce wywalczy³a
Joanna Czarnomska, uzyskuj¹c równie¿ 6 pkt., a III miejsce zaj¹³ Marcin Rojek zdobywca 5,5 pkt. Joanna
i Marcin reprezentowali LO im.
W³adys³awa Jagie³³y.
W bezpoœrednim pojedynku Joanny z póŸniejszym zwyciêzc¹ mistrzostw pad³ remis, a o koñcowej
kolejnoœci zadecydowa³a punktacja pomocnicza. Dobrze zagrali
Sebastian Radwañski oraz Marcin
Koprowicz reprezentuj¹cy gospodarza turnieju „Siedemdziesi¹tkê”,

którzy zajêli odpowiednio IV i V
miejsce.
– Najciekawsz¹ partiê rozegra³em z Sebastianem – relacjonuje
zwyciêzca K. Wanecki. – Graliœmy
debiut otwarty, w którym przewaga
pozycyjna i materialna zmienia³a
siê co kilka ruchów. W koñcówce
uzyska³em jednak lekk¹ przewagê
i wygra³em.
– Poziom czo³ówki by³ bardzo wysoki – oceni³ zawody sêdzia i organizator turnieju Grzegorz Potkañski.
– Cztery partie rozgrywane na
pierwszych sto³ach zakoñczy³y siê
remisem, co œwiadczy równie¿ o wyrównanym poziomie zawodów. Jol.
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