sport
O tytu³ mistrza Polski powalcz¹ Wis³a i Vive

Zapraszamy na trybuny

klubu Andrzej Miszczyñski.
Czy to oznacza, ¿e Wis³a nie bêdzie sta³a na straconej pozycji przed
meczami z mistrzem Polski Vive
Kielce? Obie dru¿yny siê wzmocni³y, maj¹ zupe³nie inny sk³ad ni¿
przed rokiem. Wydaje siê, ¿e p³ocki
zespó³ poczyni³ lepsze zakupy, ale
z ocen¹ trzeba wstrzymaæ siê do kolejnych pojedynków.
Trudno stawiaæ naprzeciwko siebie poszczególne formacje i porównywaæ zawodników. Przyjdzie na to
czas przed najwa¿niejszym ligowym
spotkaniem, pojedynkiem z Vive
Kielce, który zosta³ zaplanowany na
17 listopada. Miejmy nadziejê, ¿e po
nim to Wis³a znajdzie siê na I miejJol.
scu w tabeli.

Piotr WoŸnicki

Archiwum MLS

Bêdzie walczy³ w Niemczech

Piotr WoŸnicki w ringu
Piotr WoŸnicki czêsto goœci na
³amach Tygodnika P³ockiego jako
jeden z najbardziej utytu³owanych zawodników sportów walki,
zwi¹zany z Mazowieck¹ Lig¹
Spartanwear. Swoj¹ formê i przynale¿noœæ do grupy najlepszych
zawodników na œwiecie bêdzie
mia³ okazjê potwierdziæ 29 wrzeœnia. Dziêki inicjatywie Marcina
Kansego, dyrektora sportowego
MLS, p³occzanin dosta³ propozycjê walki o pas zawodowego mistrza œwiata na zasadach K-1
w Niemczech 29 wrzeœnia.
Do tego czasu Piotr bêdzie trenowa³ i cieszy³ siê z sukcesów w ¿yciu
osobistym. Pierwszy powód do radoœci p³ockiego zawodnika to synek

Leon który – choæ dopiero ma rok –
to ju¿ interesuje siê sportami walki
i tym, co robi tata.
Drugi powód wkrótce przyjdzie na
ten œwiat. – Mam przeczucie, ¿e to bêdzie drugi syn i drugi wojownik –
œmieje siê Piotr. – Obowi¹zki ojca
zajmuj¹ mi ju¿ teraz sporo czasu, ale
chêtnie bêdê go poœwiêca³ tak¿e drugiemu dziecku. Prowadzê zajêcia
z Muai Thai i boksu oraz indywidualne treningi. Do klubu stale zg³aszaj¹
siê coraz to nowi chêtni do uprawiania sportów walki, ale trudno siê dziwiæ, w koñcu przecie¿ P³ock nazywany jest w kraju miastem sportów walki. Jeœli do tego dodaæ Mazowieck¹
Ligê Spartanwear i mo¿liwoœæ startów w zawodach pocz¹tkuj¹cych za-
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wodników, to widaæ, ¿e nie jest to
okreœlenie na wyrost.
W P³ocku nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e MLS przyczyni³a siê do popularyzacji sportów walki na Mazowszu. Dziêki Lidze zawodnicy
mogli sprawdzaæ swoje umiejêtnoœci
w walce i pracowaæ nad swoimi
umiejêtnoœciami. Nic tak nie uczy
jak rywalizacja na ringu. Jeœli ML
Spartanwear nadal bêdzie funkcjonowa³a i umo¿liwia³a starty, to pozwoli na lepszy rozwój sportów walki dla m³odych zawodników.
Najwa¿niejsze sportowe wydarzenie w ¿yciu Piotra odbêdzie siê 29
wrzeœnia, kiedy to stanie na ringu
w Niemczech, by rozegraæ walkê
o pas zawodowego mistrza œwiata
w K-1. Jest on zawodnikiem
wszechstronnym, dlatego postanowi³ popróbowaæ smaku walk
w MMA. Ma ju¿ za sob¹ pierwsze
starcie. Co prawda przegra³, ale jak
sam mówi, po banalnym poddaniu
przez „balachê” (efektown¹ dŸwigniê). Jest pewien, ¿e nastêpna walka pójdzie mu o niebo lepiej.
Sk¹d pomys³ na start w MMA?
– Lubiê walczyæ, trenowaæ i bez
wzglêdu na wszystko nigdy siê nie
poddawaæ. Wiadomo, ¿e MMA to zupe³nie inna dyscyplina. Walka we
wszystkich p³aszczyznach. Trzeba naprawdê dobrze siê przygotowaæ i uwa¿am, ¿e robiê coraz wiêksze postêpy.
W treningach MMA Piotr wspó³pracuje z Krzysztofem Sadeckim z P³ock
Vale Tudo i Jakubem Borkowskim
z Husarii W³oc³awek.
Jol.

Płocka Orlen Liga
Wyznaczone zosta³y trzy terminy rozgrywania meczów
P³ockiej Orlen Ligi. Zawodnicy
walczyæ bêd¹: 22 i 23 wrzeœnia,
6 i 7 oraz 20 i 21 paŸdziernika.
Pierwszy turniej odbêdzie siê
w Bielsku i Soczewce, drugi
w P³ocku i Liszynie, zaœ trzeci
Jol.
w P³ocku i Maszewie.

P³occzanie na Kongresie Bryd¿owym

Dru¿yna na 4. miejscu

P³ocka para: Urbañski (drugi od lewej) i Amrozy (pierwszy od prawej)
W Warszawie odby³ siê 40.
Kongres Bryd¿owy z udzia³em
zawodników z P³ocka.
Miejsce 4. w rywalizacji przypad³o dru¿ynie Lew i Atan, wystêpuj¹cej w turnieju teamów w sk³adzie: Tomasz Urbañski i Adam
Amrozy, Ireneusz G³owacki i Rafa³ Maszenda oraz Leszek Hejne.
Ekipa walczy³a w turnieju zawodników mniej zaawansowanych,

a rywalizowaæ musia³a z 28 innymi zespo³ami.
Najlepiej w Kongresie wypadli:
para Adam Cybulski i Boles³aw
Krzewski, która startowa³a w turnieju g³ównym wœród 320 par, a ostatecznie zajê³a 40. miejsce, a tak¿e
Tomasz Wiœniewski, który zosta³
sklasyfikowany na 10. miejscu
w gronie 77 zawodników w ³¹cznej
Jol.
punktacji m³odzie¿y.

P³ocki Klub Sztuk Walki na mistrzostwach œwiata

Rajewski powalczy o medal
Do 16 wrzeœnia w Bratys³awie
na S³owacji walczyæ bêd¹ zawodnicy w mistrzostwach œwiata
w kick-boxingu, w formule K-1.
Reprezentantem P³ocka bêdzie
Mateusz Rajewski.
Zawodnik P³ockiego Klubu Walki
od piêciu lat jest w kadrze narodowej kick-boxingu i kung fu sanda.
Na swoim koncie ma tytu³y mistrza
Polski oraz br¹zowy medal mistrzostw Europy. Marzy, by wzbogaciæ kolekcjê o kolejny medal i tytu³.
W zawodach wystartuje oko³o
800 zawodników ze wszystkich
kontynentów. Swój udzia³ zapowiedzia³a ca³a czo³ówka œwiatowa, tak¿e najgroŸniejsi rywale, reprezentanci krajów bloku wschodniego,
miêdzy innymi z: Rosji, Ukrainy,
Bia³orusi, Turcji, Kazachstanu,
Turkmenistanu i Uzbekistanu. Jol.
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Twardo. Wychowanek p³ockiego
klubu mia³ utrudnion¹ sytuacjê, bo
gra³ tylko w obronie. Pozostali rzucali ze wszystkich pozycji, a Pawe³
Paczkowski pokaza³, ¿e w przerwie
miêdzy rozgrywkami trenowa³ tak¿e
inne ni¿ zazwyczaj ogl¹dane na parkiecie rzuty. Zaprezentowa³ rzut
z pe³nego obrotu, nagrodzony gromkimi oklaskami.
Niektórzy obawiali siê, ¿e trudno
bêdzie wkomponowaæ w dru¿ynê a¿
piêciu nowych zawodników. Dodajmy, ¿e dwaj z nich; Ivan Nikceviæ
i Ferenc Ilyes trenuj¹ z zespo³em od
niedawna. – Wszyscy, którzy doszli
do dru¿yny, prezentuj¹ wysoki poziom, a to znacznie skraca czas adaptacji w ekipie – zapewnia prezes

szewo Murowane, Spójnia Ma³a
Wieœ – Sparta Mochowo, Kasztelan Bia³e B³oto – Iskra Koz³owo,
Zorza Szczawin Koœcielny – Start
Proboszczewice, Wicher Cieszewo – Orkan Lelice.
Klasa „B”, 16 wrzeœnia: Limit Rybno – Olimpia Gozdowo, Delta Miszewko Strza³kowskie – Victoria Cekanowo,
Bzura II Sochaczew – B³yskawica Lucieñ, Mazowia S³ubice
– pauzuje.

Superliga, 15 wrzeœnia:
Stal Mielec – Wis³a P³ock.
Pi³ka rêczna
II liga, 15 wrzeœnia, godz.
16.00:
Stal Rzeszów – Wis³a P³ock.
IV liga, 15 wrzeœnia:
Kasztelan Sierpc – Wis³a II
P³ock, B³êkitni G¹bin – Ostrovia
Ostrów Mazowiecka, Mazur
Gostynin – B³êkitni Raci¹¿.
Liga okrêgowa, 15 wrzeœnia:
Unia I³ów – Amator Maszewo,
Unia Czermno – Wis³a Sobowo,
Œwit StaroŸreby – Wis³a Nowy
Duninów, Stoczniowiec P³ock –
ULKS Ció³kowo, Skrwa £ukomie – Zryw Bielsk, Polonia Radzanowo – Huragan Bodzanów,
Skra Drobin – Kormoran £¹ck,
Pogoñ S³upia – Orze³ Goleszyn.
Klasa „A”, 15 wrzeœnia:
Lwówianka – Stegny Wyszogród, Czarni Rempin – Relax Mi-
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Kibice pi³ki rêcznej w P³ocku od
dawna zastanawiaj¹ siê, czy to dobrze, ¿e w polskiej lidze s¹ w³aœciwie tylko dwa zespo³y, które walczyæ bêd¹ o tytu³ mistrza Polski.
Pozosta³e, bez wzglêdu na to, jak
siê wzmacniaj¹, nie mog¹ dogoniæ
dwóch potentatów.
Podobnie wygl¹da sytuacja w innych krajach: te¿ s¹ dwa, trzy zespo³y na bardzo wysokim poziomie
i reszta ekip, które staraj¹ siê odebraæ punkty liderom. O ile w poprzednim sezonie Wis³a odda³a sporo punktów, to wydaje siê, ¿e w tym
nasz klub wydaje siê silniejszy.
Zespó³ Wis³y, co pokaza³ pierwszy mecz ligowy z MMTS Kwidzyn,
pretendentem do br¹zowego medalu
mistrzów Polski, bardzo wzmocni³
siê w okresie przygotowawczym.
Do dru¿yny dosz³o piêciu zawodników, ka¿dy z doœwiadczeniem reprezentacyjnym. Dziêki temu trener
ma do wyboru dwóch pi³karzy na
podobnym, wysokim poziomie, graj¹cych na tej samej pozycji.
W meczu z MMTS Kwidzyn, wyst¹pili wszyscy zawodnicy z wyj¹tkiem Marcina Wicharego. – Niektórzy potrzebuj¹ gry w pe³nym wymiarze czasu, w tym spotkaniu Marin
Sego mia³ skutecznoœæ 50% przez
ca³y pojedynek, nie by³o potrzeby
zmiany – powiedzia³ Lars Walther,
który zapewni³, ¿e „Wichciu” jest
w znakomitej formie i nie narzeka
na ¿adne urazy.
W pierwszym meczu gole zdobywali wszyscy, z wyj¹tkiem Adama

D. Ossowski

Czy Nafciarze s¹ gotowi
na konfrontacjê?

Piłka ręczna

Mateusz Rajewski

Tygodnik P³ocki 41

