sport

Takich wakacji na pewno nie
mia³y nigdy dzieci z P³ocka. Amatorzy strzelania z karabinów
pneumatycznych mog¹ w letnie
miesi¹ce udoskonaliæ swoje umiejêtnoœci. Nie trzeba wiedzieæ jak
siê strzela z wiatrówki. Wystarczy
przyjœæ na zajêcia i wszystkiego siê
nauczyæ.
Liga Obrony Kraju jest beneficjentem V edycji konkursu grantowego. Fundacja Fundusz Grantowy
dla P³ocka na projekt “Strzeleckie
wakacje” przyzna³a 16 100 z³. Ca³a
suma zostanie przeznaczona na
op³acenie honorarium instruktora,
zakup sprzêtu, tarcz, amunicji, œrutu
oraz nagród dla najlepszych uczestników zajêæ.
Zainteresowani p³occzanie powinni ju¿ czuæ siê zaproszeni na strzelnicê. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹
w lipcu i sierpniu. Na strzelnicê
LOK przy ul. Norbertañskiej 8 war-

to siê udaæ: 10, 12, 17, 19, 24, 26
i 31 lipca, a potem 2, 7, 9, 14, 16, 21
i 23 sierpnia. Instruktor bêdzie czeka³ w godz. 9.00 – 14.00.
Na co mo¿na liczyæ w czasie zajêæ. – Przede wszystkim proponujemy trening strzelecki z karabinów
pneumatycznych, czyli wiatrówek,
zaœ w drugim etapie szkolenia, dla
wytrwa³ych, tak¿e zajêcia z u¿yciem
broni sportowej kalibru 5,6 mm, czyli kbks – zapewnia Jacek Pajda
z LOK P³ock. – W planach jest tak¿e
strzelanie wiatrówkowe d³ugodystansowe, czyli Field Target. Cykl
szkoleniowy zakoñczy siê zawodami
fina³owymi, zaplanowanymi na 28
sierpnia. Dla finalistów przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Warto wybraæ siê na strzelnicê
w jednym z terminów albo regularnie chodziæ na zajêcia. Organizator
planuje, ¿e wstêpnym szkoleniem
Jol.
obejmie oko³o 300 dzieci.

Judocy z UKS Eljot P³ock

Archiwum

Wystartuj¹ na Olimpiadzie

Patryk Cieœlak (pierwszy z prawej)
W Warszawie troje zawodników z grupy zaawansowanej
UKS Eljot P³ock startowa³o
w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w kategorii junior m³odszy, dla rocznika 1996 i 1997.
Dwojgu z trojga próbuj¹cych uda³o siê zakwalifikowaæ do turnieju fina³owego, który traktowany jest jako Mistrzostwa Polski w tej kategorii wiekowej. Awans wywalczyli
Konrad Kustosik, startuj¹cy w wadze 81 kg, oraz Patryk Cieœlak,
w kategorii powy¿ej 90 kg. Obaj
wyjechali z reprezentacj¹ Mazowsza
na zgrupowanie do Bochni.

***
Starsi zawodnicy walczyli o udzia³
w Olimpiadzie, zaœ oœmioro najm³odszych, z grupy pocz¹tkuj¹cej i œredniej, wziê³o udzia³ w turnieju, który
odby³ siê w Szkole Podstawowej
w Zwoleniu ko³o Gostynina.
Reprezentanci Eljot P³ock wywalczyli szeœæ medali. Srebrne kr¹¿ki
zdobyli: Otylia Januszewska w wadze 31 kg oraz Bartek Koper w kategorii 50 kg. Na najni¿szym stopniu
podium stanêli: Tamara Nowicka,
Micha³ Krajêta, Wiktor Pesta i Jakub
Mielczarek. Krystian Lewandowski
oraz Wiktoria Krajewska ukoñczyli
Jol.
zawody na V miejscach.

Pod patronatem Tygodnika P³ockiego

Turniej kibiców pi³ki rêcznej
W najbli¿sz¹ sobotê, 14 lipca,
w sali sportowej Zespo³u Szkó³
Centrum Edukacji, popularnym
Chemiku, rozegrany zostanie II
Turniej Pi³ki Rêcznej Kibiców im.
Tomka Kaszanka, zorganizowany
przez P³ockie Stowarzyszenie
Sympatyków Pi³ki Rêcznej.
W zawodach wystartuje osiem zespo³ów: Podolszyce – Petrochemia,
Avantura, Radziwiak, Haba Baba
Team P³ock, Handball Fans P³ock,
FC £¹ck, Handball Podolszyce i Fabryka Kierowców. Dru¿yny zostan¹
podzielone na dwie grupy, najpierw
zagraj¹ systemem “ka¿dy z ka¿dym”, a potem dwie najlepsze wejd¹ do dalszej fazy rozgrywek. W su-

36 Tygodnik P³ocki

mie zaplanowanych zosta³o 16 meczów, 12 w fazie grupowej, dwa pó³fina³owe oraz spotkanie o III miejsce i fina³ o I miejsce w turnieju.
Tradycyjnie organizatorzy przygotowali dla najlepszych dru¿yn nagrody. Zwyciêzcy otrzymaj¹ puchary
i medale, a dodatkowo przewidziano
upominki dla najlepszego bramkarza,
króla strzelców i najlepszego zawodnika turnieju, czyli MVP zawodów.
Kibiców zapraszamy, wstêp jest
oczywiœcie wolny, a atrakcji na pewno nie zabraknie. Zobaczyæ w akcji
tych, którzy najlepiej znaj¹ siê na
pi³ce rêcznej, obserwuj¹ w akcji najlepszych graczy, to wielkie wyzwaJol.
nie.

Awansowa³y
w rankingu kadetek
Obiecuj¹co zaprezentowa³y siê
kadetki Nadwiœlanina P³ock w rozegranych w Krakowie fina³ach
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w tenisie sto³owym, czyli
Mistrzostwach Polski dla tej kategorii wiekowej. Najlepszy wynik
p³occzanki uzyska³y w najbardziej
presti¿owym turnieju w rywalizacji w grach pojedynczych.
Startuj¹ce z numerami 28. Katarzyna Bagrowska i 30. Anna Wereszczaka, zajê³y w turnieju miejsca
13-16, potwierdzaj¹c swoj¹ przynale¿noœæ do œcis³ej krajowej czo³ówki. W przysz³ym sezonie bêd¹ mia³y
szansê poprawiæ ten najlepszy, jak
dot¹d, indywidualny wynik na
OOM. Obie s¹ m³odsze o rok od najstarszych zawodniczek w kategorii
kadet.
Aby wyst¹piæ w OOM Kasia
i Ania musia³y przejœæ sito eliminacji, w ostatniej fazie zajmuj¹c dwa
z oœmiu miejsc przeznaczonych dla
zawodniczek z ca³ej Polski, wy³onionych w strefowych pó³fina³ach
do mistrzostw. W dru¿ynie z trzeci¹
kadetk¹ Nadwiœlanina, Ann¹ Nowakowsk¹, awansowa³y tak¿e do turnieju teamów.
Przed OOM Bagrowska i Wereszczaka nie mia³y najlepszego punktu
wyjœciowego do losowania, bo wiadomo by³o, ¿e na pocz¹tku turnieju
bêd¹ musia³y stawiæ czo³a najlepszym zawodniczkom w Polsce. Kasia trafi³a na numer 3 – Klaudiê Nawrock¹ z Barcina, a Ania musia³a
zmierzyæ siê z Paulin¹ Knyszewsk¹
z Wroc³awia – nr 4. Mimo dzielnej
postawy p³occzanek, walki o ka¿dy
punkt, do niespodzianek, które mog³yby byæ niemal sensacjami, nie
dosz³o. Ma³ym pocieszeniem jest, ¿e
ich rywalki okaza³y siê multimedalistkami mistrzostw. Knyszewska
zdoby³a dwa z³ote oraz dwa br¹zowe, zaœ Nawrocka dwa br¹zowe kr¹¿ki.
W turnieju pocieszenia o miejsca
9-12 p³occzanki mia³y okazjê do pokazania swoich mo¿liwoœci. Wygra³y po dwie gry, przegra³y po jednej,
a wszystkie ich rywalki by³y wy¿ej
notowane. Kasia pokona³a: Beatê
Kogut z Pogoni Siedlce (nr 15) i Dominikê Wo³owiec (nr 14, ASZ
PWSZ Nysa). W grze o miejsce 9-12
po emocjonuj¹cym i wyrównanym
pojedynku p³occzanka uleg³a Dagmarze Baranowskiej z Lewarta Lubartów (nr 21), z któr¹ dwa lata temu
wygra³a w finale mistrzostw Polski
LZS w kategorii m³odziczek.
Anna pokona³a kolejno: Dianê
Wrzosek (Dwójka Rawa Maz. – nr

Archiwum klubu

Strzelanie w wakacje

Tenisistki sto³owe z Nadwiœlanina P³ock

Od lewej: Anna Nowakowska, Katarzyna Bagrowska i Anna Wereszczaka
17) i dobr¹ znajom¹ z rywalizacji
w województwie Monikê Klimczak
z Return Piaseczno (nr 18). W meczu o miejsca 9-12. p³occzanka nie
da³a ju¿ rady Karolinie Lalak z Sygna³ Lublin, nr 19, zawodniczce beniaminka I ligi w nowym sezonie.
W tej grze p³occzanka rozegra³a jednego z najd³u¿szych setów krakowskiego turnieju, pokonuj¹c w nim
rywalkê 17:15.
Dziêki tym wynikom p³occzanki
znacznie poprawi³y swoje miejsca
w rankingu kadetek na koniec sezonu. Katarzyna Bagrowska po mistrzostwach Polski jest 26. kadetk¹
w Polsce, a Anna Wereszczaka 30.
Rok temu 18. w Polsce na koniec sezonu by³a Aleksandra Lau z Nadwiœlanina, dziœ ju¿ juniorka.
Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e
p³occzanki w rozegranym w Krakowie turnieju mistrzowskim singla
znalaz³y siê w gronie piêciu najlepszych zawodniczek z rocznika 1998.
Oznacza to, ¿e po odejœciu zawodniczek, które przechodz¹ w przysz³ym
sezonie do kategorii juniorek, p³occzanki bêd¹ w pierwszej dziesi¹tce
rankingu, co da im wyœmienit¹ pozycjê startow¹ w sezonie 2012/2013,
miêdzy innymi prawo gry w I Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym kadetek, bez koniecznoœci
udzia³u w eliminacjach wojewódzkich i strefowych.
W turnieju gier podwójnych p³occzanki by³y na straconej pozycji, bo
nie rozgrywano turnieju pocieszenia, a przegrywaj¹cy odpada³. W I
rundzie musia³y zmierzyæ siê z rozstawion¹ z numerem 2. par¹ Paulina
Knyszewska i Zuzanna WoŸniak

z Warmii Lidzbark Warmiñski, jak
siê okaza³o, póŸniejszymi br¹zowymi medalistkami. Podobnie w turnieju gry mieszanej, w którym p³occzanki z partnerami z innych klubów
nie wygra³y seta.
Osobn¹ historiê stanowi³ wystêp
p³occzanek w turnieju dru¿ynowym.
Ju¿ na samym pocz¹tku okaza³o siê,
¿e z powodu b³êdu w rankingu, poprawionego tu¿ przed turniejem,
p³occzanki trafi³y do silniejszej grupy ni¿ to wczeœniej wynika³o z komunikatów organizacyjnych. Mimo
to w pierwszym meczu z Silesi¹
Miechowice Bytom, po sensacyjnym zwyciêstwie Ani Wereszczaka
3:1 nad turniejow¹ “szóstk¹” Dominik¹ Banaœ i po planowej wygranej
Kasi Bagrowskiej, Nadwiœlanki
przed gr¹ deblow¹ objê³y prowadzenie w meczu 2:0. Potem jednak zamiast kontynuowaæ zwyciêsk¹ passê
pozwoli³y rywalkom rozwin¹æ
skrzyd³a. Najpierw w niesamowicie
dramatycznej grze podwójnej przegra³y 2:3 mimo prowadzenia 9-7
w pi¹tym secie. Potem Banaœ wygra³a z Bagrowsk¹ 3:2 i Agata Ciesielska pokona³a Aniê Wereszczaka
3:0, w ostatnim secie na przewagi.
W ca³ym meczu p³occzanki mia³y a¿
siedem pi³ek meczowych, którymi
mog³y rozstrzygn¹æ ten pojedynek
na swoj¹ korzyœæ, zamiast tego odebra³y srog¹ nauczkê i lekcjê “gry do
koñca”. Po drugim i trzecim przegranym meczu p³occzanki po¿egna³y siê z turniejem. W koñcowej klasyfikacji mistrzostw dziewczêta wywalczy³y 17. miejsce w stawce 46
startuj¹cych w OOM w tenisie sto³oJol.
wym klubów.

Bryd¿

Turniej
w Górznie
W rozegranym w Górznie turnieju
z cyklu Grand Prix w bryd¿u stanê³y
24 pary, w tym po jednej z P³ocka
i Bielska. P³occzanie Boles³aw
Krzewski i Adam Cybulski zajêli
w zawodach II miejsce, a najm³odsza para imprezy: bracia Micha³
i Rafa³ Maszenda z Bielska ukoñJol.
czy³a turniej na VI pozycji.
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Propozycja dla 300 dzieci
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