aktualnoœci
Orlen Handball Mini Liga

Ostatni turniej judo zawodników UKS Eljot P³ock

250 dzieci na parkiecie

Siedem medali
w Ostródzie
W sumie p³occy zawodnicy wygrali
21 walk, a tylko trzy razy schodzili
z maty pokonani. To by³ ostatni start
przed wakacjami najm³odszych
p³ockich zawodników.
Na najwy¿szym stopniu podium
stawali: trzykrotnie Oliwia Waœkiewicz oraz Otylia Januszewska, Sylwia Kopczyñska, Mateusz Kalwas
i Bartek Kordula. Na œrednim stopniu podium stawali: Mateusz Kalwas i Julia Barzdo, której brat Piotr
Jol.
zaj¹³ III miejsce.

Archiwum

W silnie obsadzonym turnieju
w Ostródzie, w którym walczyli
o medale zawodnicy z Warmii
i Mazur, p³occzanie z UKS Eljot
P³ock zdobyli siedem z³otych medali.
Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju zosta³a Oliwia Waœkiewicz, która
wystartowa³a w trzech kategoriach
wagowych: 26 kg, 29 kg i 32 kg.
P³occzanka wygra³a przed czasem
wszystkie swoje walki w ka¿dej kategorii, notuj¹c siedem zwyciêstw.

W hali sportowej Zespo³u Szkó³
nr 5 na Podolszycach Pó³nocnych
rozegrana zosta³a VI edycja Orlen
Handball Mini Ligi w pi³kê rêczn¹. W turnieju wystartowa³o 15
zespo³ów ch³opców i 1 dziewczynek ze szkó³ województwa mazowieckiego.
Organizatorem rozgrywek by³o
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Wis³a P³ock, a g³ównym sponsorem
PKN Orlen. Spotkania dru¿yn odbywa³y siê w halach Zespo³u Szkó³ nr 7.
Zgodnie z oczekiwaniami, w finale
spotkali siê faworyci zawodów, SP nr
23 i SP nr 21 z P³ocka. Pierwszego
gola dla póŸniejszych zwyciêzców
zdoby³ Patryk Cytacki, a dla rywali
Kacper Trybiñski. Potem wiêcej bramek strzelili podopieczni Cezarego
Raczkowskiego z SP nr 23, którzy
ju¿ do przerwy wygrywali 7:3, a ca³e
spotkanie 16:10.

Bardzo du¿o emocji by³o w pojedynku o III miejsce. Niespodziankê
sprawi³a dru¿yna prowadzona przez
by³ego pi³karza rêcznego Artura
Niedzielskiego, która jeszcze niedawno zajmowa³a miejsca w finale
B. Teraz ekipa SP £¹ck pokona³a
pewnie zawodników Tomasza Popisa z SP nr 16. Ale ostateczny wynik
18:11 wcale nie odzwierciedla tego,
co dzia³o siê na parkiecie. Pierwsza
po³owa zakoñczy³a siê remisem
11:11 i dopiero po przerwie zawodnicy z £¹cka pokazali, ¿e dobrze
przepracowali okres miêdzy turniejami. Zagrali znakomicie taktycznie
i mieli powody, by po meczu cieszyæ
siê ze zwyciêstwa.
Mecz o V miejsce miêdzy SP nr
336 Warszawa i SP nr 2 Sierpc zakoñczy³ siê zwyciêstwem dru¿yny
ze stolicy 12:5, zaœ pojedynek o VII
pozycjê miêdzy SP nr 3 Sierpc a SP

nr 11 P³ock wygrali zawodnicy
z Sierpca 9:3. Kolejne miejsca zajê³y ekipy: SP Bielsk, SP nr 7 Ciechanów, SP S³ubice, SP nr 16II P³ock
(dziewczynki), SP Zawidz Koœcielny, SP nr 3 P³ock, SP nr 23II P³ock
i SP Proboszczewice,
IV edycja Orlen Handball Mini
Ligi dla klas IV rozpoczê³a siê
w marcu. Wystartowa³o 16 zespo³ów z p³ockich szkó³ oraz z Wêgrowa, Ciechanowa, Sierpca, Proboszczewic, Bielska, S³ubic, Zawidza
i Warszawy. Na parkiecie kibice zobaczyli w sumie 250 dzieci.
Warto dodaæ, ¿e dwa zespo³y wy³onione z finalistów poprzednich
edycji OHML, zgodnie z za³o¿eniami szkoleniowymi opracowanymi
przez trenerów SKF Wis³a P³ock,
wystartuj¹ w barwach Stowarzyszenia w sezonie 2013/2014 w MazoJol.
wieckiej Lidze Dzieci.

Liga okrêgowa bryd¿a sportowego

Minimalna pora¿ka bielszczan
Sierpc, DT Seniorzy P³ock, oraz Luzik I i Luzik III z Feliksowa. W zwyciêskiej dru¿ynie wyst¹pili: Kacper
Kopka, Micha³ Maszenda, Rafa³
Maszenda, Dariusz Olejnik, Pawe³
i Piotr Pêsiekowie.
Po tym rozstrzygniêciu w Bielsku
odby³ siê fina³ play-off ligi okrêgowej. O awans do III ligi walczy³y
dru¿yny z dwóch pierwszych miejsc
w tabeli po rundzie zasadniczej.
W 40-rozdaniowym meczu lepszy
okaza³ siê Luzik II Piast Feliksów,
najm³odszy zespó³ rozgrywek, który

Archiwum

W sezonie 2012/2013 w lidze
okrêgowej bryd¿a sportowego wystartowa³o w 6 dru¿yn: DT Seniorzy P³ock, GOK Bielsk, TKKF
Kubuœ Sierpc oraz trzy zespo³y
Luzik Piast Feliksów.
Ka¿da dru¿yna rozegra³a w rundzie zasadniczej 10 meczów: 4 zjazdy odby³y siê w Bielsku i 1 w Ko¿uszkach Parcelach (Jeziorany).
Rundê zasadnicz¹ wygra³ Luzik II
Piast Feliksów, przed dru¿yn¹ GOK
Bielsk. Na kolejnych miejscach znalaz³y siê zespo³y: TKKF Kubuœ

Od lewej stoj¹: Pawe³ Pêsiek, Dariusz Olejnik, Kacper Kopka, Rafa³
Maszenda, Micha³ Maszenda i Piotr Pêsiek

36 Tygodnik P³ocki

po wyrównanym meczu pokona³
ekipê z Bielska w ostatnim rozdaniu.
Ostatecznie zawodnicy z Feliksowa wygrali wynikiem 106,2:106,
czyli minimaln¹ przewag¹ 0,2 IMPa
(w ka¿dym rozdaniu mo¿na zdobyæ
od 0 do 24 IMP-ów). W ekipie z Feliksowa o punkty walczyli bracia
Maszenda i bracia Pêsiekowie, którzy pokonali ekipê z Bielska wystêpuj¹c¹ w sk³adzie: Tadeusz Gawroñski, Jerzy Maszenda, Wies³aw Skupiñski i Jerzy S³omski.
III miejsce w rozgrywkach zajê³a
dru¿yna DT Seniorzy P³ock w sk³adzie: Jerzy Bentke, Eliza Gardziñska, Wojciech Gardziñski, Stanis³aw
Gontarek, Anna Gontarek i Tadeusz
Kienig.
***
W Smo³dzinie ko³o S³upska odby³y siê mistrzostwa Polski m³odzie¿y
dla zawodników do 20. roku ¿ycia.
W konkurencji „na maxy” najm³odsza para turnieju: Micha³ Maszenda
i Kacper Kopka awansowa³a do fina³u i medal mia³a w zasiêgu rêki.
Ostatecznie zajê³a 4. miejsce
w stawce 64 par. W konkurencji „na
impy” Micha³ wyst¹pi³ wspólnie ze
swoim bratem Rafa³em, ale awansowali oni jedynie do 12 - parowego
fina³u.
Dla Micha³a jest to du¿y sukces,
by³ on bowiem najm³odszym uczestJol.
nikiem zawodów.

archiwum

Uczniowie SP nr 23 cieszyli siê ze zwyciêstwa w turnieju

UKS MDK zaprasza przedszkolaki

Zostañcie pi³karzami
UKS MDK P³ock dzia³aj¹cy
przy M³odzie¿owym Domu Kultury w P³ocku og³asza nabór ch³opców z rocznika 2009 do pi³karskiego przedszkola MDK-u. Tworzona
bêdzie tak¿e grupa dziewcz¹t
z rocznika 1999 i m³odszych.
Jeœli dziecko przejawia zainteresowania sportem, a rodz¹c¹ siê
w nim pasj¹ jest pi³ka no¿na, MKS
MDK zaprasza je od wrzeœnia
2013 na zajêcia sportowe. Szczegó³y mo¿na uzyskaæ u trenera pod
nr. telefonu 791 332 324 lub na
stronie www.uksmdkplock.futbolowo.pl.

Ch³opcy z MDK-u z rocznika
2000 odnosz¹ sukcesy na arenie
miejskiej, s¹ wielokrotnymi mistrzami POZPN-u, zwyciêzcami ubieg³orocznej Orlen P³ockiej Ligi Orlik U11. Wywalczyli tak¿e tytu³ Halowych Mistrzów Warszawy 2012.
M³odzi zawodnicy MKS MDK,
dziœ jeszcze przedszkolaki, jutro byæ
mo¿e pi³karze, rozwijaj¹ swoje
umiejêtnoœci pi³karskie i bawi¹ siê
fantastycznie w duchu Korczakowskiej pedagogiki. Warto zastanowiæ
siê, czy przedszkole przy MDK-u
nie bêdzie najlepszym dla nich spoJol.
sobem na rozwijanie talentu.

Dla dzieci z Gostynina

Wakacje z MOSiR-em
S³oñce œwieci, pogoda dopisuje,
warto wiêc spêdziæ wiêcej czasu na
œwie¿ym powietrzu. Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie przygotowa³ dla dzieci, które
w³aœnie rozpoczê³y wakacje, ciekaw¹ propozycjê.
Ju¿ 2 lipca na Orliku w Gostyninie rusza wakacyjny turniej pi³ki
no¿nej dla ch³opców z rocznika
2000 i m³odszych. Zawody rozpoczn¹ siê o godz. 9.30, a system rozgrywek bêdzie uzale¿niony od liczby
zg³oszonych dru¿yn. Kolejne mecze
odbêd¹ siê 16 i 30 lipca.
W œrodê 3 lipca o godz. 9.30 startuje pierwszy wakacyjny turniej tenisa ziemnego juniorów z cyklu Wakacyjne Grand Prix. Zawody odbêd¹
siê na kortach MOSiR-u, a zawodnicy powalcz¹ w kolejnych edycjach
17 i 31 lipca.

Oœrodek przygotowa³ niespodziankê tak¿e dla mi³oœników siatkówki. 4 i 18 lipca oraz 1 sierpnia na
boisku wielofunkcyjnym Orlik odbywaæ siê bêd¹ wakacyjne turnieje
pi³ki siatkowej dziewcz¹t i ch³opców szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pocz¹tek meczów
o godz. 9.30.
Równie¿ na boisku wielofunkcyjnym Orlik rozegrane zostan¹ wakacyjne turnieje Streetball dru¿yn
dwuosobowych dla ch³opców, którzy bêd¹ walczyæ o medale w kategoriach: szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Terminy zawodów: 5 i 19 lipca oraz
2 sierpnia.
Zg³oszenia do turniejów przyjmowane bêd¹ przed zawodami, a wszyscy ich uczestnicy musz¹ mieæ
Jol.
miêkkie obuwie.
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