sport
Na mistrzostwach Polski i Slovakia Open

Tenis ziemny

zmierzy³ siê z turniejow¹ dwójk¹,
Robertem Raptisem z NST, z którym
równie¿ wygra³ 6:1; 6:1. By³ lepszy
od przeciwnika Jana Rosy, kolegi
klubowego poprzednich rywali tak¿e w pó³finale turnieju, wygra³ 6:1;
7:6(4).
Wy¿szoœæ przeciwnika musia³
uznaæ dopiero w finale. W ostatniej
grze turnieju przegra³ po zaciêtej
walce z rozstawionym z nr 1, 18-letnim Bart³omiejem Maroszkiem
z RKT Return Radom 7:6; 6:4. P³ocki zawodnik jest obecnie dziesi¹ty
w rankingu Polskiego Zwi¹zku TeJol.
nisa w kategorii junior.

Trener Królewskich znów leci do Barcelony

Drugi rok z rzêdu, Adam Blidzewski, trener KS Królewscy
P³ock, wyjedzie do Barcelony, aby
zdobywaæ wiedzê od szkoleniowców pracuj¹cych w przesz³oœci
z hiszpañskimi pi³karzami, miêdzy innymi z Cesc’em Fabregas’Em, czy Jordi Alba.
Adam Blidzewski w stolicy Katalonii bêdzie przebywaæ 5 dni. Zaplanowano, ¿e w tym czasie spêdzi 28
godzin na szkoleniu, które odbêdzie
siê w pobli¿u Camp Nou, stadionu
klubu FC Barcelona. Kurs ma uzupe³niæ wiedzê, któr¹ p³occzanin zdoby³ w Hiszpanii przed rokiem.
– Bardzo siê cieszê, ¿e spotkam siê
po raz kolejny z moimi hiszpañskimi
kolegami z Soccer Services. Harmonogram kursu bêdzie nawet bardziej
napiêty ni¿ rok temu. Tym razem
poznamy metodologiê pracy z zawodnikami w wieku 14-18 lat – t³umaczy Blidzewski. – Wiem, ¿e mam
braki w tym temacie i z chêci¹ je
uzupe³niê. Zdobyta przeze mnie wiedza pomo¿e przede wszystkim Kró-

Archiwum A. Blidzewskiego

Szkolenie w stolicy Katalonii

lewskim pi³karkom, ale mam równie¿ nadziejê, ¿e niektóre rzeczy bêdziemy mogli wprowadziæ do treningu ch³opców. Jestem przekonany, ¿e
dziêki wyjazdowi i zdobytym tam in-

formacjom, kolejny raz podniesiemy
poziom szkolenia w naszym klubie.
Na kursie w stolicy Katalonii
spotkaj¹ siê trenerzy, miêdzy innymi
Jol.
z USA, Polski i Finlandii.

archiwum

M³ody p³ocki tenisista, 15-letni
Micha³ Miku³a, zadebiutowa³
w turnieju juniorskim w Warszawie.
Zawodnik Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa Micha³ Miku³a zadebiutowa³ w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego Juniorów w Tenisie Ziemnym. P³occzanin musia³ walczyæ
na korcie z rywalami w wieku do
18 lat.
W pierwszej rundzie gry pojedynczej Micha³ pokona³ przez poddanie
meczu z powodu kontuzji Mateusza
Ciecierskiego z NST. W drugiej

Archiwum

Medale
kickboxerów
Miku³a debiutuje w juniorach

W Kartuzach rozegrane zosta³y
mistrzostwa Polski juniorów i seniorów w kickboxingu w formule
kick-light. W zawodach wystartowali zawodnicy UKS Sanda: Gayk
Kadimyan, Dawid Wo³czuk, Mateusz Korytkowski i Dagmara
Tchorek.
Br¹zowe medale wywalczyli Dagmara Tchorek i Dawid Wo³czuk.
W walkach o wejœcie do pó³fina³ów
swoje pojedynki wygrali zdecydowanie na punkty, w pó³fina³ach trochê zabrak³o szczêœcia.
Dobry start zaliczy³ równie¿ Mateusz Korytkowski, dla którego by³
to debiut w kickboxingu. Zdecydowanie wygra³ pierwsz¹ walkê, ale
w nastêpnej spotka³ siê z bardziej
doœwiadczonym zawodnikiem i musia³ uznaæ jego wy¿szoœæ. Najmniej
szczêœcia mia³ Gayk Kadymian.
W pierwszej walce, po bardzo wyrównanych dwóch rundach, trzecia
okaza³a siê lepsza dla rywala Gayka.
W zawodach wziê³o udzia³ 220
zawodników z 50 klubów.

***
W Bañskiej Bystrzycy rozegrany
zosta³ turniej „Slowak Open 2015”.
P³ocki klub reprezentowa³ 16-letni
Mateusz Dymek, który wywalczy³
dwa br¹zowe medale, rywalizuj¹c
w dwóch formu³ach kick-light oraz light-contact w kategorii senior – 63kg.
W light-contakt Mateusz pokona³
Czecha oraz S³owaka, nastêpnie
przegra³ nieznacznie o wejœcie do fina³u z kolejnym Czechem. W formule kick-light zdecydowanie pokona³ Wêgra, niestety w walce pó³fina³owej zmierzy³ siê z jego rodakiem,
aktualnym mistrzem œwiata. Walka
zakoñczy³a siê werdyktem 2:1 na
korzyœæ rywala.
W zawodach wziê³o udzia³ 654
zawodników z 66 klubów z 10 krajów. Walki rozgrywa³y siê na 6 matach oraz 2 ringach.
Reprezentanci UKS Sanda przygotowuj¹ siê do mistrzostw Polski juniorów w kickboxingu w formule low-kick, które odbêd¹ siê 27-29 marca
Jol.
w O¿arowie Mazowieckim.

Bryd¿ sportowy

14 marca Grand Prix
W najbli¿sz¹ sobotê w hali
w Borowiczkach rozegrany zostanie VII turniej XX edycji Grand
Prix amatorów P³ocka w tenisie
sto³owym. O punkty walczyæ bêd¹
zawodnicy i zawodniczki w czterech kategoriach wiekowych.
Dziewczêta walcz¹ o punkty
Grand Prix tylko w dwóch kategoriach wiekowych: m³odziczek i m³odzie¿owców. Niestety w P³ocku nie
ma chêtnych pañ, które zechcia³yby
zupe³nie towarzysko rywalizowaæ
przy tenisowym stole.
W najm³odszej kategorii wiekowej pañ, wœród zawodniczek do 12
lat, zdecydowanie dominuje Zuzanna Rajchman z P³ocka. Dziewczynka startowa³a we wszystkich turniejach, w ka¿dym zajmowa³a miejsce
na podium i w efekcie zgromadzi³a 710 pkt. II miejsce w tej grupie
zajmuje Julia Czubakowska z P³ocka, która na tym etapie rozgrywek
ma na swoim koncie 590 pkt. i choæ
jej szanse na zwyciêstwo w grupie
s¹ niewielkie, to nadal walczy.
Po 490 pkt. wywalczy³y ju¿ Ma³gorzata Miœcierewicz z Gostynina i Julia Brodowska z Je¿ewa. Sklasyfikowanych zosta³o 31 zawodniczek.
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W starszej grupie wiekowej wielkie szanse na zwyciêstwo ma zwyciê¿czyni ostatniego turnieju, Milena Dyja z Sudrag. Dziewczyna ma
ju¿ 630 zdobytych punktów i wierzy, ¿e nie odda I miejsca. II pozycjê
zajmuje Aleksandra Golis, tak¿e
z Sudrag, zdobywczyni 450
pkt. III – Zuzanna Krzeœniak z Sydrag – 400 pkt., a IV – Natalia Górecka z Sannik – 380 pkt.
Wœród 39 sklasyfikowanych m³odzików prowadzi Adrian Przyby³a
z Gostynina, zdobywca 670 pkt. Nie
daje za wygran¹ drugi w tej grupie
Adrian Tyburski z Je¿ewa, który traci do prowadz¹cego 70 pkt. Do walki o I miejsce próbuj¹ w³¹czyæ siê:
Daniel Cendrowski z Je¿ewa – 540
pkt. i Igor Modzelewski z P³ocka
– 510 pkt.
W gronie zawodników od 13
do 21 lat, po raz kolejny wygra³ Jêdrzej Gawin z Gostynina i maj¹c
na koncie 710 pkt. przewodzi stawce 32 sklasyfikowanych tenisistów. II miejsce zajmuje w tej kategorii wiekowej Piotr Grzelak z P³ocka, maj¹c na swoim koncie 610 pkt.
Kolejne pozycje zajmuj¹: Szymon
Marciniak z Gostynina – 370 pkt.

oraz Hubert Babrych z Sannik i Micha³ Jêdrzejczak z Bia³ego, którzy
zgromadzili po 340 pkt.
W kategorii senior po ka¿dym turnieju jest spore przetasowanie
w górnej czêœci listy sklasyfikowanych 31 zawodników. W tabeli prowadzi zwyciêzca VI turnieju Rados³aw Matlewski z P³ocka, który
zgromadzi³ w sumie 600 pkt. Nie
ustaje w walce drugi w VI turnieju
Adam Ja¿d¿ewski – 520 pkt. Po piêtach depcz¹ tym zawodnikom: Micha³ Skowroñski z Solca, który straci³ I miejsce z powodu nieobecnoœci
na turnieju, maj¹cy 490 pkt. na koncie oraz Krzysztof Kosieliñski z Radzanowa – 440 pkt.
Wreszcie najstarsza kategoria
wiekowa, weteran. W grupie 23
sklasyfikowanych zawodników prowadz¹: Andrzej Popielarczyk z Kutna i Grzegorz Lipczyñski z P³ocka.
Obaj wywalczyli ju¿ po 570 pkt.
przed Jaros³awem Politowskim
z P³ocka – 550 pkt. i Krzysztofem
Skowroñskim z Bab Dolnych – 530
pkt. W tej kategorii wiekowej zapowiada siê najciekawsza walka,
po VII turnieju ka¿dy wynik rywaliJol.
zacji jest mo¿liwy.

Archiwum

Przegrali z Kutnem

Tenis sto³owy – turniej dla amatorów

Przemys³aw B³aszczyk, Marta Maj Rudnicka, Adam Paw³owski, Wies³aw Niciñski, Andrzej Kozikowski i Jacek Grzelczak
Nie uda³ siê dru¿ynie Interbud
Jaros³aw Szczygie³ mecz o awans
do bryd¿owej ekstraklasy. P³occzanie polegli z… Kutnem.
W derbowym pojedynku zawodnicy najlepszej p³ockiej dru¿yny
przegrali z rywalami KDK1 Kutno
147-60 i o ewentualny awans pozosta³a im tylko walka w bara¿ach. Jak
siê dowiadujemy nieoficjalnie, zespó³ zrezygnowa³ z uczestniczenia

w dalszej czêœci rozgrywek i na nastêpny sezon pozosta³ w I lidze.
W bara¿ach, ale o utrzymanie w II
lidze, zagra na pewno Mazovia
P³ock. W decyduj¹cym o otrzymaniu szansy na dalsz¹ grê pojedynku
zawodnicy z P³ocka pokonali Hetmana Bia³ystok 157-147. Pozosta³
im do rozegrania jeden, 72-rozdaniowy mecz, którego zwyciêzca zoJol.
stanie w II lidze.

Tygodnik P³ocki 37

