sport
Dolcan Z¹bki – Wis³a P³ock 0:0

Z BOISK I TRYBUN

Teraz bêdzie ju¿ lepiej?
Pi³karze no¿ni Wis³y P³ock po
pora¿ce 0:2 z GKS Katowice pojechali do Z¹bek, by rozegraæ trudny mecz na ciê¿kim terenie. Dolcan nie nale¿y do zespo³ów, z którymi p³ocki zespó³ lubi graæ. Wis³a
wywalczy³a 1 punkt, choæ mia³a
wiêcej z gry ni¿ gospodarze.
Mecz nie by³ porywaj¹cym widowiskiem: niewiele pad³o strza³ów na
bramkê, nie zobaczyliœmy te¿ ¿adnego gola. Do przerwy wiêcej sytuacji podbramkowych stworzyli p³occy zawodnicy, ale to niewielkie pocieszenie, bo wynik nie uleg³ zmianie. Po przerwie nie by³o wcale lepiej, bo choæ Wis³a próbowa³a rozstrzygn¹æ pojedynek na swoj¹ korzyœæ, to rywale nie dopuœcili do
zmiany wyniku.
W najbli¿szym spotkaniu Wis³a
podejmowaæ bêdzie na w³asnym boisku Sandecjê Nowy S¹cz. Zapraszamy w sobotê o godz. 18.00.
Dolcan: Leszczyński – Tadrowski,
Klepczarek, Cichocki, Jakubik, Matuszek, Łuszkiewicz, Piesio, Wiśniewski
(77’ Sierpina), Świerblewski (56’ Chałas), Neumann (56’ Mazek).
Wisła: Kiełpin – Stefańczyk, Magdoń, Radić, Hiszpański, Kostrzewa,
Góralski (90’ Sielewski), Janus, Wlazło, Kacprzycki (84’ Stępiński), Iliev
(75’ Krzywicki).
Wyniki 7. kolejki: Arka – Termalica
2:4, Zagłębie – Stomil 1:1, Chrobry –
Pogoń 1:0, Olimpia – Bytovia 3:2, Katowice – Wigry 0:1, Sandecja – Chojni-

czanka 1:1, Tychy – Flota 1:1, Widzew
– Miedź 0:0.

Miniony tydzieñ przyniós³ kilka
zmian w sk³adzie p³ockiego zespo³u.
Z powodów osobistych klub opuœci³
drugi bramkarz Wis³y Daniel Szczepankiewicz. To sprawi³o, ¿e sztab
szkoleniowy musia³ poszukaæ innego zawodnika w jego miejsce. Wybór pad³ na 26-letniego wychowanka Widzewa, zawodnika Lechii
Gdañsk Bartosza Kanieckiego, pi³karza o znakomitych warunkach fizycznych, który po kontuzji walczy³
o miejsce w podstawowym sk³adzie
gdañskiej ekipy. Teraz powalczy o tê

pozycjê z Sewerynem Kie³pinem.
Kaniecki podpisa³ kontrakt na dwa
lata z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia.
P³ocki klub od dawna by³ prekursorem w wyszukiwaniu zawodników
z zagranicznych krajów, z których pi³karze rzadko przyje¿d¿ali graæ w polskich klubach. Wszyscy pamiêtaj¹
Amerykanów, którzy przybyli do
P³ocka z zamiarem podbicia Polski,
ale szybko odjechali do USA. Teraz
w P³ocku testowany jest Japoñczyk,
22-letni Yuto Ono. Po jego zajêciach
z pi³karzami sztab szkoleniowy podejmie decyzjê o dalszych losach kandydata na zawodnika Wis³y P³ock. Jol.
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Termalica Bruk Nieciecza
Stomil Olsztyn
Olimpia Grudzi¹dz
Zag³êbie Lubin
GKS Katowice
Chrobry G³ogów
Dolcan Z¹bki
Wis³a P³ock
Flota Œwinoujœcie
Wigry Suwa³ki
Sandecja Nowy S¹cz
GKS Tychy
Widzew £ódŸ
Pogoñ Siedlce
MiedŸ Legnica
Arka Gdynia
Bytovia Bytów
Chojniczanka Chojnice

19
13
13
11
10
10
9
9
9
9
7
7
7
6
6
6
6
6

19-6
8-5
10-8
10-9
9-9
12-15
6-4
10-9
8-7
6-7
7-9
9-10
5-7
7-7
12-15
10-13
9-13
6-10

Orlen Wis³a – Nielba W¹growiec 33:26 (17:11)

Udana inauguracja
Bez Manolo Cadenasa, który
ogl¹da³ mecz z trybun, i Angela
Montoro, który leczy kontuzjê,
pi³karze rêczni Orlen Wis³y pokonali beniaminka, Nielbê W¹growiec i zdobyli 2 punkty na pocz¹tek rozgrywek.
W Orlen Arenie nie by³o mowy,
by goœcie sprawili niespodziankê,
choæ przyznaæ trzeba, ¿e bardzo siê
starali. P³occzanie prowadzili 4:1
w 8. min, a w 14. goœcie doprowadzili do remisu 5:5. Ale to by³ tylko
ma³y wypadek przy pracy. Trener

Krzysztof Kisiel wzi¹³ czas, a dru¿yna szybko zaczê³a powiêkszaæ przewagê, do przerwy o 6 goli.
Po przerwie trzeba by³o tylko
utrzymywaæ bezpieczn¹ przewagê
i to siê udawa³o. P³occzanie wygrali
33:26 i zdobyli swoje pierwsze dwa
punkty. Co wa¿ne, w meczu sêdziowie podyktowali szeœæ rzutów karnych dla Orlen Wis³y, a nasi pi³karze
wykorzystali je wszystkie. Dawno
ju¿ nie byli tak skuteczni.
Orlen Wisła: Corrales, Wichary –
Nikčević 3, Ghionea 9, Wiśniewski,

Daszek 2, Kwiatkowski, Rocha 3, Syprzak 5, Zelenović 2, Jurkiewicz 4, Tioumentsev, Pušica 3, Racotea 2
Nielba: Konczewski, Marciniak – Biniewski 3, Pawlaczyk, Skrzypczak, Kamyszek, Smoliński, Przybylski 5, Tarcijonas
6, Barzenkou 1, Świerad 2, Tórz 6, Widziński, Oliferchuk 3, Gąsiorek, Radzicki.
Pozostałe wyniki: Górnik Zabrze –
Śląsk Wrocław 31:26, MMTS Kwidzyn
– Wybrzeże Gdańsk 32:27, Stal Mielce
– Azoty Puławy 40:33, Pogoń Szczecin – Vive Kielce 30:33, Chrobry Głogów – Zagłębie Lubin 28:24.
Jol.

Sędzia na Ligę Mistrzów
Szymon Marciniak bêdzie prowadzi³ spotkanie w pierwszej kolejce
fazy grupowej Ligi Mistrzów pi³ki
no¿nej 16 lub 17 wrzeœnia. P³ocki
sêdzia, który od lat ma status miêdzynarodowego, bêdzie arbitrem
g³ównym, a na liniach towarzyszyæ
mu bêd¹ asystenci: Pawe³ Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz, sêdziowie
bramkowi: Pawe³ Raczkowski i Tomasz Musia³ oraz sêdzia techniczny
Rados³aw Siejka.
Dopiero w ostatniej chwili UEFA
poda informacjê, który mecz bêd¹
sêdziowaæ Polacy z p³occzaninem
w roli g³ównej.

Turcy w grupie B
W belgijskim Hasselt rozegrany
zosta³ 3. turniej klasyfikacyjny Ligi Mistrzów pi³ki rêcznej mê¿czyzn. Zwyciêzca zawodów,
mistrz Turcji Besiktas Mogaz HT
awansowa³ do grupy B, w której
obok Orlen Wis³y P³ock s¹ FC Barcelona, Flensburg-Handewitt, KIF
Kolding i Alingsas HK.
W 2-dniowym turnieju 3. grupy
klasyfikacyjnej
rozgrywanym
z Hasselt wziê³y udzia³ cztery zespo³y. Pierwszego dnia mistrz Rumunii
HCM Constanta pokona³ zespó³ gospodarzy, mistrza Belgii Hubo Initia
Hasselt 29:20 (13:13), zaœ mistrz
Turcji Besiktas Mogaz HT wygra³
z najlepsz¹ dru¿yn¹ Norwegii Haskum HK 29:22 (17:11).
W niedzielê rozegrano dwa pojedynki. Ostatecznie III miejsce w turnieju zajê³a ekipa Haskum, która pokona³a Belgów, wygrywaj¹c 35:26
(17:8). W pojedynku o awans do
grupy B Ligi Mistrzów zwyciê¿y³a
ekipa z Turcji Besiktas, pokonuj¹c
Rumunów 34:25 (18:12).
Turcy bêd¹ przeciwnikiem p³ockiej Orlen Wis³y w pierwszej kolejce tej edycji Ligi Mistrzów. Spotkanie obu dru¿yn zaplanowano na 27
wrzeœnia o godz. 16.00 w P³ocku.

1000 bramek
Adama Wiśniewskiego
Graj¹cy od 1998 roku ca³¹ swoj¹
seniorsk¹ karierê w barwach p³ockiego klubu pi³ki rêcznej Adam Wiœniewski strzeli³ ju¿, nie tylko ze
skrzyd³a, 1000 bramek. Wychowanek klubu, który zawsze by³ wierny
p³ockiej dru¿ynie, jest chyba najd³u¿ej graj¹cym w Wiœle pi³karzem.
W czasie swojej kariery wywalczy³ szeœæ tytu³ów mistrza Polski,

szeœæ srebrnych medali i jeden br¹zowy, wraz z kolegami zdoby³ piêæ
Pucharów Polski, kolejne cztery razy by³ finalist¹ tych rozgrywek.
Niestety na swoim koncie nie ma
spektakularnych sukcesów z reprezentacj¹ Polski, choæ jest jej czo³owym zawodnikiem. W maju 2006
roku w meczu z Zag³êbiem Lubin
p³occzanin dozna³ kontuzji, która
odnawia³a siê trzy razy, w czasach,
gdy kadra Polski stawa³a na podium najwa¿niejszych imprez. Ale
i tak ma na swoim koncie 67 wystêpów w reprezentacji i 135 strzelonych goli.
Adamowi liczymy nastêpnych
1000 bramek.

Puchar pojechał
do Warszawy
W hali sportowej SP nr 16 w P³ocku rozegrano turniej pi³ki rêcznej
kobiet o puchar prezydenta miasta
P³ocka. W zawodach wziê³y udzia³
dwie p³ockie dru¿yny. Zawodniczki
MMKS Jutrzenka P³ock, zespo³u,
z którego po zakoñczeniu sezonu
odesz³o szeœæ pi³karek, doskonale
przepracowa³y okres przygotowawczy przed rozgrywkami I ligi.
Dziewczêta zajê³y III miejsce w turnieju, przed ekipami: AZS AWF
Warszawa i AZS AWFiS £¹czpol
Gdynia. V miejsce w zawodach zaj¹³
zespó³ SMS ZPRP P³ock.
Najlepsz¹ bramkark¹ turnieju zosta³a Dorota Dobrowolska z Jutrzenki.

Historyczny
Puchar Polski
W œrodê 10 wrzeœnia o godzinie
16.30 na stadionie miejskim
w P³ocku pi³karki no¿ne KS Królewscy P³ock zagraj¹ pierwszy, historyczny mecz w Pucharze Polski. Przeciwnikiem p³occzanek bêdzie zespó³ graj¹cy w I lidze –
Zam³ynie Radom.
– Jesteœmy bardzo podekscytowani tym spotkaniem. Pierwszy raz
w historii sprawdzimy siê na du¿ym boisku z przeciwnikiem graj¹cym dwie ligi wy¿ej – mówi trener
Adrian Piankowski. – Przede
wszystkim chcemy zagraæ w swoim
stylu, ale bêdziemy równie¿ walczyæ z ca³ych si³, aby awansowaæ
do kolejnej rundy. Zapraszamy
wszystkich na trybuny. Na pewno
obecnoœæ kibiców doda nam si³.
Pojedynek w Pucharze Polski to
pierwsza okazja do zobaczenia
w P³ocku zespo³u graj¹cego w I liJol.
dze kobiet.

Znakomite wieœci ze sto³u bryd¿owego

Wiele razy pisaliœmy na ³amach TP o najm³odszym polskim
bryd¿yœcie, Michale Maszendzie
z Bielska, który wywalczy³ tytu³
mistrza œwiata w kategorii U1-15. Po powrocie do Polski zapytano go o bryd¿owego idola.
Trudno siê dziwiæ, ¿e by³ nim
Grzegorz Narkiewicz z Bielska,
który odnosi sukcesy na arenie
miêdzynarodowej.
Obaj panowie spotkali siê na turnieju Palace Cup Top 16, gdzie zagrali w parze, co by³o rozgrzewk¹
przed czekaj¹cymi ich wa¿nymi
startami. Narkiewicz wystartowa³
w turnieju dru¿ynowym i par Cavendish Invitational, najwiêkszym
i najbogatszym turnieju w Europie,
z wpisowym 5000 euro i patronem
ksiêciem Monaco Albertem II.
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Podczas turnieju jest prowadzona aukcja, w której mo¿na zdobyæ
prawa do nagrody danej pary.
Kwoty tu uzyskane tworz¹ drug¹
pulê nagród, poza tymi wynikaj¹cymi z podzia³u wpisowego. Suma
z aukcji siêga zwykle miliona dolarów. Wyniki aukcji s¹ odzwierciedleniem „pozycji rynkowej”
par, wynikaj¹cej z oceny si³y ich
gry. Sukces odnios³a para Krzysztof Buras – Grzegorz Narkiewicz,
grê z którymi wylicytowano na 27
000 euro, co by³o czwartym wynikiem.
Potem trzeba by³o rozegraæ 102
rozdania eliminacji. Buras – Narkiewicz okazali siê najlepsi w stawce
52 par i awansowali do 12-parowego
fina³u, gdzie czeka³y na nich jeszcze
44 rozdania. Tam wyprzedzili znan¹

angielsk¹ parê oraz Polaków (kolegów z dru¿yny „Bridge24”) i zajêli
I miejsce w turnieju par. To najwiêkszy sukces bielszczanina, wiêkszy
ni¿ br¹zowy medal na mistrzostwach Europy.
W 39-letniej historii tego turnieju
polska para zwyciê¿y³a dopiero po
raz drugi. Wieœci z Monaco byæ mo¿e dotar³y do Stasikówki, gdzie rozgrywane by³y mistrzostwa Polski
m³odzików (U-15). Tu kolejny
bielszczanin Micha³ Maszenda, id¹c
w œlady swojego idola, zdoby³ w zawodach medal, tym razem br¹zowy.
W turnieju dru¿ynowym z³ot¹
reprezentacjê z mistrzostw œwiata
trzeba by³o rozbiæ na dwie ekipy.
Najm³odsi, czyli Micha³ i Kacper,
wyst¹pili z Piotrem Jasiñskim
(Warszawa) i Micha³em Plusz-

Archiwum

Sukces Narkiewicza i Maszendy

Micha³ (siedzi ty³em) z Grzegorzem Narkiewiczem
czewskim (Gliwice). Ich starsi koledzy, koñcz¹cy 15 lat, na po¿egnanie zagrali swój ostatni turniej
w tej kategorii wiekowej.

Dru¿yna Micha³a zajê³a w mistrzostwach Polski III miejsce.
W ten sposób zdoby³a dwa medale
Jol.
na jednej imprezie.
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