sport
Pi³karze no¿ni jad¹ na zgrupowanie do Turcji

Po raz pierwszy od wielu lat,
w okresie zimowym, pi³karze no¿ni Wis³y P³ock do rundy rewan¿owej trenowaæ bêd¹ na zgrupowaniu za granic¹. – Jeœli siê chce
awansowaæ, a my chcemy, to trzeba
zrobiæ wszystko, by zawodnicy mieli
optymalne warunki do przygotowañ
– mówi Maciej Wi¹cek z Wis³y
P³ock.
Dru¿yna Wis³y P³ock do Turcji
poleci 13 lutego, najprawdopodobniej w pe³nym sk³adzie. Na liœcie
jest Fabian Hiszpañski, który w meczu kontrolnym z Chojniczank¹ dozna³ groŸnie wygl¹daj¹cego urazu.
Szczegó³owe badania wykaza³y naderwanie miêœnia dwug³owego. Zawodnik jest w trakcie rehabilitacji.
Dla dru¿yny wyjazd do kraju,
gdzie mo¿na trenowaæ na zielonej,
prawdziwej murawie, to znakomity
sposób na przygotowanie siê do sezonu. – W Antalyi bêdziemy trenowaæ dwa razy dziennie na naturalnej murawie, to przewaga nad ze-

spo³ami, które pozostan¹ w kraju.
Ale my przecie¿ walczymy o ekstraklasê, a z tej klasy rozgrywkowej
wszyscy tak siê przygotowuj¹. Poza tym zmierzymy siê z innymi rywalami, ni¿ gramy na co dzieñ. Mamy zaplanowane mecze kontrolne
z trzema dru¿ynami, to bêdzie zupe³nie inna mobilizacja i motywacja – zapewnia Wi¹cek i dodaje, ¿e
takie wyjazdy sprzyjaj¹ tak¿e integracji zespo³u – zawodnicy s¹ ze
sob¹ ca³¹ dobê, bo w czasie zgrupowania s¹ skoncentrowani tylko
na jednym celu.
W Turcji Wis³a rozegra trzy mecze: 14 lutego z Velje Boldklub z zaplecza duñskiej ekstraklasy, 17 lutego z Shirak Giumtri, wicemistrzem
Armenii, i 20 lutego z Worsk¹ Po³taw¹, ósm¹ dru¿yna Ukrainy. Po powrocie do P³ocka czeka ich tylko pojedynek z Pogoni¹ Siedlce na w³asnym stadionie, a 7 marca inauguracja rundy rewan¿owej z Zag³êbiem
Lubin.

Niewykluczone, ¿e obydwa zespo³y spotkaj¹ siê wczeœniej, ale
bêdzie to spotkanie raczej towarzyskie. Wis³a i Zag³êbie bêd¹ s¹siadami na zgrupowaniu w Turcji.
Wspomnieliœmy o 7 marca, czyli
dniu powrotu pi³karzy I ligi na boiska. Drug¹ i trzeci¹ dru¿ynê w tabeli ju¿ na pocz¹tku czeka trudny
bój, którego rezultat wp³ynie
na uk³ad w tabli. Zwyciê¿aj¹c Wis³a
zyska przewagê nad Zag³êbiem,
przegrywaj¹c, straci II miejsce, ale
takiej ewentualnoœci lepiej nie rozpatrywaæ.
Trener dru¿yny powinien mieæ
w Turcji do dyspozycji wszystkich
pi³karzy, z którymi bêdzie walczy³
o ekstraklasê. Byæ mo¿e ktoœ jeszcze do³¹czy do ekipy, ale trzon raczej siê nie zmieni. Czekamy na same dobre wieœci ze zgrupowania
i liczymy, ¿e nikt nie odniesie kontuzji, a wszyscy bêd¹ ciê¿ko pracowaæ, by za kilka miesiêcy cieszyæ
siê z sukcesów.
Jol.

W weekend na wszystkich frontach grali bryd¿yœci – odbywa³y
siê turnieje w I, II i III lidze.
Bardzo blisko ekstraklasy bryd¿owej jest dru¿yna Interbud Jaros³aw
Szczygie³ P³ock, która zajmuje
obecnie IV miejsce w tabeli i ma
spore szanse na awans. Z naszych
ustaleñ wynika, ¿e jeœli zawodnicy
wywalcz¹ awans w turnieju, w przysz³ym sezonie zagraj¹ w najwy¿szej
klasie rozgrywkowej. Jeœli im siê to
nie uda, zrezygnuj¹ z bara¿y i kolejny sezon spêdz¹ w I lidze.
Startuj¹ca w II lidze ekipa Masovii P³ock, zajmuje XI miejsce i nie
pozostaje jej nic innego, jak walczyæ
o utrzymanie.
Bardzo ró¿nie radz¹ sobie
w rozgrywkach III ligi p³occy zawodnicy. Na I miejscu jest Batimix AZS UW Warszawa, w której
gra starszy z braci Maszendów –
Rafa³. Jego dru¿yna powalczy
o wejœcie do II ligi. IX miejsce
w tabeli, które gwarantuje w nastêpnym sezonie grê w tej klasie
rozgrywkowej, zajmuje zespó³
GOK-card’s Bielsk, zaœ na XIII
jest Piast Feliksów, w sk³adzie

Rafa³ Maszenda

Ligowe rozgrywki bryd¿owe

z m³odszym z braci Maszendów,
Micha³em. Ta ekipa walczyæ bêdzie o utrzymanie w III lidze.
W najtrudniejszej sytuacji znalaz³a siê dru¿yna Mazowsza P³ock,
która spad³a do ligi okrêgowej.
Potal bridge24.pl opublikowa³
ranking najlepszych zawodników
w kategorii U-25. Na 539 sklasyfi-

kowanych, Rafa³ Maszenda zajmuje 82. miejsce, Micha³ – 90. W kategorii U-20 Rafa³ jest 20, a Micha³
21. W najm³odszej kategorii, U-15,
najm³odszy bryd¿ysta z Bielska
zajmuje 5 miejsce, ale bior¹c pod
uwagê, ¿e trzech zawodników z listy ukoñczy³o ju¿ 15 lat, zajmuje II
Jol.
pozycjê.

KRÓTKO
Wysoka wygrana
Orlen Wisły
Znakomicie rozpoczêli rok 2015
pi³karze rêczni Orlen Wis³y P³ock,
którzy w 14. kolejce Superligi pokonali 37:22 zespó³ Azotów w Pu³awach. Podopieczni trenera Manolo
Cadenasa, ju¿ w komplecie, nie mieli
¿adnych problemów z odniesieniem
zwyciêstwa. Prowadzili od pocz¹tku
do koñca spotkania i praktycznie ju¿
do przerwy (20:13) mecz by³ rozstrzygniêty. Pu³awianie dotrzymywali kroku Orlen Wiœle tylko do 20 min, potem w³¹czyli swój pi¹ty bieg i nie dali
¿adnych szans rywalom.
ORLEN Wis³a: Wichary, Corrales,
Morawski – Wiœniewski, Nikèeviæ 5,
Daszek 3, Ghionea 6, Raco?ea 1, Jurkiewicz 8, Tioumentsev 3, Zelenoviæ
4, Montoro 1, Rocha 6, Kwiatkowski.
Azoty: Bogdanov, Zapora – £y¿wa 1,
Kus 4, Skrabania 2, Tarabocchia 6, Przybylski 3, Krajewski 2, Prce 3, Sobol 1,
Mas³owski, Tojciæ, Æwikliñski, Tsitsou.
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Pucharowe pary
I-ligowy SPR Tarnów bêdzie przeciwnikiem Orlen Wis³y w 1/4 fina³u
Pucharu Polski. Pierwsze spotkanie na
wyjeŸdzie p³occzanie zagraj¹ 25 lutego, rewan¿ zaplanowano na 4 marca
w Orlen Arenie. W pozosta³ych parach spotkaj¹ siê: Vive Tauron Kielce
z KPR Borodino Legionowo, Azoty
Pu³awy z Nielb¹ W¹growiec i Zag³êbie Lubin z Górnikiem Zabrze.
Orlen Handball Mini Liga
W niedzielê 8 lutego o godz. 8.30
w halach Gimnazjum nr 8 na Podolszycach Pó³noc, rozpocznie siê VIII
edycja Orlen Handball Mini Ligi dla
uczniów szkó³ podstawowych. Do
udzia³u w zawodach zg³osi³o siê 20
zespo³ów, w rozgrywkach weŸmie
udzia³ 16 dru¿yn, g³ównie z p³ockich szkó³.
SKF Wis³a P³ock zaprasza kibiców, rodziców i przysz³ych uczestników turnieju do obejrzenia spo-

tkañ z trybun. Dla zespo³ów startuj¹cych w rozgrywkach, udzia³
w OHML, to pierwsze mecze w karierze. Warto zobaczyæ jak walcz¹
o punkty.
Porażka
w Pruszkowie
Zupe³nie niespodziewanie, bo po
czterech zwyciêstwach, pi³karze
no¿ni Wis³y P³ock przegrali pi¹ty
mecz kontrolny w okresie przygotowawczym do rundy rewan¿owej.
Podopieczni Marcina Kaczmarka
ulegli II-ligowemu Zniczowi Pruszków 1:5. Honorowego gola strzeli³
w 65 min, ustalaj¹c wynik Marcin
Krzywicki.
Wis³a: Kaniecki (46 Kie³pin) – Stefañczyk (65 Stêpiñski), Sielewski (46
Szymiñski), Magdoñ (46 Radiæ), Stêpiñski (46 Rozmus), Góralski (46 Kostrzewa), Wlaz³o (46 Zyska), Janus
(46 Jab³oñski), Iliev (46 Ruszkul),
Darmochwa³ (46 Kacprzycki), LebeJol.
dyñski (46 Krzywicki).

Archiwum

10 dni na zielonej trawie

Marcin Krysiñski z trenerem Bogdanem Zalewskim

Mistrzostwa Europy i Polski na ergometrze

Br¹zowy medal
Dariusza Krysiñskiego
W Szczecinie rozegrane zosta³y mistrzostwa Europy i Polski
na ergometrze wioœlarskim,
w których startowali zawodnicy
P³ockiego Towarzystwa Wioœlarskiego. W zawodach wystartowa³o 700 zawodników, a ozdob¹
rywalizacji by³ rekord œwiata
Ukrainki Oleny Buryak.
Wioœlarstwo halowe jest alternatyw¹ dla wios³owania na wodzie,
zw³aszcza w okresie jesienno-zimowym. Test 2000 metrów na ergometrze jest sprawdzianem, który
kilka razy w roku musi zaliczyæ
prawie ka¿dy licz¹cy siê zawodnik. W wioœlarstwie halowym odbywaj¹ siê mistrzostwa œwiata,
kontynentów i krajów. W tej dyscyplinie trudniej jest zdobywaæ
laury, bo nie ma podzia³u na konkurencje. Wszyscy zawodnicy œcigaj¹ siê o jeden komplet medali,
z podzia³em jedynie na wagê lekk¹
i kategoriê open.
W Szczecinie wystartowa³o 12 juniorów i 12 seniorów z PTW, w wiêkszoœci uczniów Szko³y Mistrzostwa
Sportowego przy ZST 70. Zawodnicy
pojechali do Szczecina po obozie
kondycyjnym w Zakopanem.

Juniorzy œcigali siê w mistrzostwach Polski. – Start naszych wioœlarzy mo¿na uznaæ za udany. Marcin
Krysiñski, podopieczny trenera Bogdana Zalewskiego, zaj¹³ III miejsce
i zdoby³ br¹zowy medal. Ponadto
w pierwszej dziesi¹tce znaleŸli siê
równie¿: Bartek Donarski (6); Jakub
Aleksandrowicz (7) i Damian Rutkowski (10). Kandydatów do medali by³o 123, wiêc zawodnicy przede wszystkim chcieli sprawdziæ swoje maksymalne mo¿liwoœci, a trenerzy potwierdziæ lub nie, skutecznoœæ swoich programów treningowych – powiedzia³
prezes PTW Jacek Karolak.
W gronie seniorów by³o bardziej
emocjonuj¹co, startowali oni w Mistrzostwach Europy, gdzie mieli
trudniejszych rywali w wyrównanej
stawce. Wygra³ zawodnik z Litwy,
drugi by³ Polak, a trzeci Bia³orusin.
Najlepszy p³occzanin – Damian Salak, zaj¹³ 30 miejsce.
Najwiêksz¹ niespodziank¹ i atrakcj¹ zawodów by³o pobicie rekordu
œwiata przez zawodniczkê z Ukrainy. Olena Buryak o blisko sekundê
poprawi³a najlepszy rezultat w historii wioœlarstwa halowego kobiet,
ustanawiaj¹c nowy: 6 min 25 s. Jol.

Tenis sto³owy, ranking zawodników

W Polsce i na Mazowszu
Wydzia³ Rozgrywek Polskiego
Zwi¹zku Tenisa Sto³owego opublikowa³ rankingi krajowe w najm³odszych kategoriach, po drugiej
serii turniejów kwalifikacyjnych.
Najwy¿sze miejsce w krajowym
rankingu, 100. w kategorii m³odzik
zajmuje Zuzanna Rajchman, która
jest 7. na Mazowszu. Miejsca kolejnych zawodniczek: 174. (13.) Julia
Czubakowska, 435. (36.) Alicja
Firszt (sklasyfikowano 537 zawodniczek w Polsce i 43 na Mazowszu).
M³odzicy: 201. (18.) Igor Modzelewicz, 546. (41.) Micha³ Czubakowski, Kajetan Kachniewski, 557. (42.)
Kuba Kosieliñski, 641. (51.) Wiktor
Smolicki, 757. (70.) Patryk Koper
(sklasyfikowano 784 zawodników
w kraju i 73 na Mazowszu). Kadetki: 150. (11.) Zuzanna Rajchman
(559 sklasyfikowanych zawodniczek w kraju i 29 na Mazowszu).
Kadeci: 294. (20.) Igor Modzelewicz, 317. (23.) Kuba Kosieliñski, 420. (29.) Jakub Woliñski, (sklasyfikowano 901 zawodników w Polsce i 65 na Mazowszu).
¯aczki: 32. (3.) Julia Czubakowska, 66. (6.) Oliwia Kozakie-

wicz, 67. (7) Alicja First (sklasyfikowano 281 ¿aczek w Polsce i 21
na Mazowszu). ¯acy: 27. (7.) Kajetan Kachniewski, 49. (12.) Wiktor
Smolicki, 192. (21.) Micha³ Czubakowski, 317. (31.) Miko³aj Skotak
(sklasyfikowano 457 ¿aków w Polsce i 50 na Mazowszu). Kadetki: 150. (11.) Zuzanna Rajchman
(559 sklasyfikowanych zawodniczek w kraju i 29 na Mazowszu).
Kadeci: 294. (20.) Igor Modzelewicz, 317. (23.) Kuba Kosieliñski, 420. (29.) Jakub Woliñski, (sklasyfikowano 901 zawodników w Polsce i 65 na Mazowszu).
Juniorki: 44. (4.) Katarzyna Bagrowska, 148. (11.) Anna Nowakowska, 319. (23.) Dominika Woliñska (sklasyfikowano 509 zawodniczek w kraju i 30 na Mazowszu). Seniorki: 121. (11.) Katarzyna Bagrowska, 133. (12.)
Sylwia Szelkowska, 149. (13.)
Anna Nowakowska, 154. (14.)
Aleksandra Lau, 183. (15.) Magdalena Szczodrowska, 338. (25)
Natalia Brzuziek (sklasyfikowano 367 zawodniczek w kraju i 26
Jol.
na Mazowszu).
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