sport
Od 10 do 12 wrzeœnia

Zapraszamy na trybuny

Igrzyska Salezjañskie w P³ocku

Piłka ręczna

Od najbli¿szego pi¹tku do niedzieli, w dniach 10-12 wrzeœnia,
odbêd¹ siê w P³ocku XVIII
Ogólnopolskie Igrzyska M³odzie¿y Salezjañskiej. Oko³o
1200 m³odych sportowców przyjedzie do stolicy Mazowsza, by
walczyæ o medale w czterech dyscyplinach: pi³ce no¿nej, koszykowej, siatkowej i tenisie sto³owym.
10 wrzeœnia w P³ocku zamelduje
siê 30 dru¿yn z najró¿niejszych zak¹tków Polski. Miejscem spotkania bêdzie „Stanis³awówka”.
W tym roku przypada bowiem 80lecie istnienia parafii, któr¹ prowadz¹ salezjanie. Po odprawie, oko³o
1200 m³odych sportowców bêdzie
mia³o okazjê zwiedziæ miasto wraz
z wolontariuszami. Wieczorem
Igrzyska zostan¹ oficjalnie otwarte
w amfiteatrze.

Zmagania sportowe zaczn¹ siê dopiero nastêpnego dnia. Poszczególne
konkurencje bêd¹ rozgrywane równolegle na p³ockich obiektach sportowych, miêdzy innymi na stadionie
Wis³y P³ock, Stadionie Miejskim
oraz w halach p³ockich szkó³ i miejskiej hali w Borowiczkach.
A ca³y wysi³ek sportowy po to, ¿eby kiedyœ móc dorównaæ tak¿e tym
najwiêkszym sportowcom. Agnieszka Bibrzycka, Marcin Gortat, Dorota Œwieniewicz, Patryk Czarnowski,
Natalia Partyka, Lucjan B³aszczyk
i Tomasz Zahorski to znane postaci
polskiego sportu, które wspieraj¹
dzia³ania przysz³ych mistrzów swoim patronatem nad Igrzyskami.
Ogólnopolskie Igrzyska M³odzie¿y Salezjañskiej maj¹ na celu nie
tylko rozwój m³odych ludzi sportowo, ale tak¿e duchowo i kulturalnie.
Drugiego dnia uczestnicy imprezy

Superliga, 11 wrzeœnia godz.
17.00:
Wis³a P³ock – Stal Mielec.

wezm¹ udzia³ w mszy œwiêtej
w p³ockiej „Stanis³awówce”. Po Eucharystii odbêdzie siê koncert zespo³u „Dodatkowy Cukier”.
12 wrzeœnia rozgrywki wejd¹
w decyduj¹c¹ fazê, czyli odbêd¹ siê
fina³y. Po nich nast¹pi uroczyste zakoñczenie Igrzysk w hali sportowej
Szko³y Wy¿szej im. Paw³a W³odkowica, podczas którego wszystkim
sportowcom wrêczone zostan¹ puchary i medale.
Patronat honorowy nad Igrzyskami objêli: biskup p³ocki – Piotr Libera, marsza³ek województwa mazowieckiego – Adam Struzik, prezydent miasta P³ocka – Miros³aw Milewski, starosta p³ocki – Piotr Zgorzelski i prezes SALOS RP – Zbigniew Dziubiñski.
Wiêcej informacji na temat programu Igrzysk mo¿na znaleŸæ na
Jol.
www.salosplock2010.pl.

Piłka nożna
II liga, 11 wrzeœnia godz.
16.00:
Olimpia Elbl¹g – Wis³a P³ock.
IV liga, 11 lub 12 wrzeœnia:
Nadnarwianka Pu³tusk –
Kasztelan Sierpc, Huragan Wo³omin – Wis³a II P³ock,
15 wrzeœnia: Wis³a II P³ock –
Marcovia Marki, Kasztelan
Sierpc – Wkra ¯uromin.
Liga okrêgowa, 11 lub 12
wrzeœnia:
Wis³a Duninów – B³êkitni
G¹bin, Delta Miszewko – Mazur Gostynin, Bzura Chodaków
– Kormoran £¹ck, Skra Drobin
– Orze³ Goleszyn, Amator Maszewo – Unia I³ów, Skrwa £ukomie – Œwit StaroŸreby, Pogoñ
S³upia – Stoczniowiec P³ock,
Wicher Cieszewo – Zryw
Bielsk.

Po zgrupowaniu w Szklarskiej Porêbie

Lekkoatleci spisuj¹ siê dobrze
Wiele niez³ych wyników zanotowali
p³occy lekkoatleci, którzy po powrocie
ze zgrupowania w Szklarskiej Porêbie
wystartowali w mitingu w P³ocku.
Najlepsze wyniki osi¹gnêli: Monika
Karasiewicz w rzucie oszczepem –
40,49; £ukasz Chmura w skoku w dal
– 6,60; Dominika Muraszewska
w biegu na 300 m – 41,39 oraz Anna
Szczutowska w pchniêciu kul¹ 3 kg –
11,93. Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e
wynik Dominiki Muraszewskiej jest
jej nowym rekordem ¿yciowym i trze-

cim wynikiem w kategorii m³odziczek
w kraju, podobnie jak Moniki Karasiewicz, która nigdy dalej nie pos³a³a
swojego oszczepu na zawodach.
Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e inne
wyniki zawodników MUKS P³ock.
Udanie zadebiutowa³a Katarzyna
Mielewczyk w biegu na 100 m przez
p³otki, która w swoim pierwszym
starcie zanotowa³a wynik 19,10, zaœ
skoczek w dal Pawe³ Krysiak zaliczy³ swój debiut szeœciometrowy,
skacz¹c na odleg³oœæ 6,11.

Po miesiêcznej przerwie wznowi³
starty Dariusz Bednarski, skoczek
wzwy¿, startuj¹cy w kategorii weteranów. Podczas pierwszego, sierpniowego startu uzyska³ wynik 172
cm, a trzeba tu dodaæ, ¿e pokona³ tê
wysokoœæ z krótkiego rozbiegu.
P³occzanin wzi¹³ tak¿e udzia³ w mitingu na stadionie miejskim i tam
tak¿e zaliczy³ 172 cm. W przeliczeniu na wynik seniorski, dokonany
wed³ug kalkulatora weteranów, to
Jol.
228 cm.

V turniej wakacyjny w Bielsku

Rafa³ Maszenda najlepszym bryd¿yst¹

Z wyliczeñ wynika³o jasno, ¿e
zwyciêzc¹ piêciu wakacyjnych turniejów, który zgromadzi³ najwiêcej punktów, jest 16-letni Rafa³
Maszenda. M³ody bryd¿ysta 1
wrzeœnia rozpocz¹³ naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. W³adys³awa Jagie³³y. II miejsce w zawodach wywalczy³ Wies³aw Skupiñski, który zwyciê¿y³ wœród seniorów.
W Bielsku od wielu lat bardzo
prê¿nie dzia³a klub bryd¿owy.
Przypomnijmy, ¿e st¹d wywodzi
siê jeden z najlepszych polskich
zawodników, akademicki mistrz
œwiata z 2004 roku Grzegorz Narkiewicz. W jego œlady chc¹ iœæ

Wakacyjne turnieje

J. Iwañski

W czasie tegorocznych wakacji
dzieciaki ze szkó³ki bryd¿a sportowego z Bielska trenowa³y i rozgrywa³y turnieje. Przed kilkoma dniami odby³ siê ostatni, pi¹ty, indywidualny turniej, po którym podliczono punkty.

Klasa „B”, 11 lub 12 wrzeœnia:
Bobry Cierszewo – Sparta Mochowo, Luszynianka Luszyn –
Victoria Cekanowo, Spójnia Ma³a
Wieœ – Relax Miszewo, M³odzieszyn i Peklimar Umienino – termin wolny.

Biało-niebieskie wtorki
Od wtorku, 7 wrzeœnia, reaktywowane bêd¹ otwarte spotkania
kibiców z przedstawicielami Wis³y P³ock. Pierwsze po d³u¿szej
przerwie odbêdzie siê o godz.
18.00 w kawiarence klubowej,
a na pytania sympatyków pi³ki
no¿nej odpowiadaæ bêd¹: prezes
klubu Zbigniew Leszczyñski i trener Jan Z³omañczuk.
Jol

Koszykarze Mon-Pol

Zadebiutuj¹ w II lidze
Pisaliœmy kilka dni temu, ¿e
koszykarze, którzy w poprzednim sezonie wywalczyli awans do
II ligi, ale maj¹ k³opoty finansowe, jednak wystartuj¹ w rozgrywkach. Na pocz¹tek, czyli
zg³oszenie zespo³u do rozgrywek,
znaleŸli pieni¹dze. Wierzyli, ¿e
w P³ocku nie brakuje ludzi zakochanych w tej dyscyplinie sportu, którzy pomog¹ rozwi¹zaæ finansowe problemy.
I okaza³o siê, ¿e maj¹ racjê. Znalaz³y siê dwie firmy: Unimech
i Compe, które zdecydowa³y siê
wspieraæ p³ocki klub w nadchodz¹cych rozgrywkach. Jak wszyscy wiedz¹, w stolicy Mazowsza
koszykówka nie nale¿y do najpopularniejszych dyscyplin sportowych, szefowie i zawodnicy MonPol chc¹ zrobiæ wszystko, by zainteresowaæ p³occzan t¹ jedn¹ z najszybszych gier zespo³owych.
Szefowie nowych, sponsoruj¹cych klub firm maj¹ nadziejê, ¿e
dadz¹ dobry przyk³ad innym
przedsiêbiorcom, by ci wspomogli
ekipê Mon-Pol. Zapewniali, ¿e dla
firm to doskona³y sposób na wypromowanie siê, a dla zawodników
znakomita przygoda i szansa na
sukces sportowy.
Nowi sponsorzy zapraszali tak¿e
do hali w IV Liceum Ogólnokszta³c¹cym przy ul. Piaska w P³ocku,

gdzie zespó³ seniorów bêdzie rozgrywa³ swoje ligowe spotkania. Na
razie celem dru¿yny jest utrzymanie siê w II lidze. Potem wszystko
zale¿eæ bêdzie od rozwoju wypadków, od wyników i posiadanych
œrodków. Mo¿e za kilka sezonów
pokusz¹ siê o awans do I ligi. Takie s¹ marzenia – rzeczywistoœæ
poka¿e, czy realne.
Rozgrywki II ligi rozpoczn¹ siê
25 wrzeœnia. Zanim koszykarze
wybiegn¹ na parkiet po pierwsze
punkty, od 17 do 19 wrzeœnia wyst¹pi¹ w 52 edycji Mazovia Cup,
turnieju, który odbywaæ siê bêdzie
w Legionovie.
Swój udzia³ w zawodach zadeklarowa³y: spadkowicz z ekstraklasy Polonia 2011 Warszawa, I-ligowiec Znicz Jaros³aw i II-ligowy
KS Piaseczno. Zawody rozegrane
zostan¹ systemem „ka¿dy z ka¿dym”, bêd¹ wiêc doskona³ym
sprawdzianem przed rozpoczêciem
rozgrywek ligowych.
Mon-Pol w nowym sezonie wystêpowaæ bêdzie w jednej z trzech
grup II ligi. Obok p³ockiej ekipy
o punkty walczyæ bêd¹: SMS W³adys³awowo, Tur Bielsk Podlaski,
Œwiecie, WOSSM Warszawa, ¯yrardowianka, Piaseczno, Trefl II
Sopot, AZS Olsztyn, AZS Kutno,
LO Toruñ, Korsarz Gdañsk i ¯uraw Gniewino.
Jol.

M³odzi bryd¿yœci z Bielska
m³odzi zawodnicy, którzy pilnie
poznaj¹ tajniki tej trudnej, ale jakJol.
¿e ciekawej dyscypliny.

Płockie Towarzystwo Wioślarskie
zaprasza 18 i 19 września na

II Mistrzostwa Polski w sprincie wioślarskim

brydża w Bielsku

z udziałem czołówki krajowej,
medalistów Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy

były sponsorowane przez:

oraz

XXVII Memoriał Juliusza Kawieckiego

Nove Kino Przedwiośnie, Energa S.A. Płock,
British School oddział Płock, Bank Millennium oddział Płock,
pub „Lisia Jama”.

pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka

Rafa³ Maszenda i Wies³aw
Skupiñski

REKLAMA

XII Turniej UKS

J. Iwañski

Serdeczne podziękowania
– organizator

46 Tygodnik P³ocki

Klasa „A”, 11 lub 12 wrzeœnia:
Huragan Bodzanów – Start Proboszczewice, Polonia Radzanowo
– Czarni Rempin, Wis³a Sobowo
– Ció³kowo, Zorza Szczawin Koœcielny – Skra II Drobin, Stegny
Wyszogród – Lwówianka Lwówek, Unia Czermno – Kasztelan
Bia³e B³oto, Orkan Lelice – Limit
Rybno.

o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego
w programie
wyścig ósemek weteranów o puchar Prezydenta Miasta Płocka.
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