sport
Przemys³aw Saleta goœciem Fight MZOS

Klub sportowy Fight MZOS organizuje cykliczne seminaria
szkoleniowe z utytu³owanymi zawodnikami z kraju i zagranicy.
Najlepiej przecie¿ korzystaæ z doœwiadczeñ tych najlepszych, którzy odnieœli sukcesy.
Klub odwiedzi³ 9-krotny mistrz
œwiata Bia³orusin Andrei Molchanov, który zdradzi³ tajniki i sposoby
ataku, jakie stosowa³ podczas swoich walk w K1 oraz w Muay Thai.
By³a tak¿e okazja porozmawiaæ

z £ukaszem „Jurasem” Jurkowskim,
finalist¹ I turnieju KSW, wielokrotnym medalist¹ Polski w taekwondo,
telewizyjnym komentatorem walk.
„Juras” demonstrowa³ najczêstsze
techniki stosowane w walkach
MMA. Niedawno w klubie goœci³
Przemys³aw Saleta, a spotkanie zosta³o zorganizowane przy wspó³pracy z KS Sanda S³upno Anety Golacik.
Wszyscy goœcie przyjechali do
P³ocka na zaproszenie prezesa Fight
MZOS Wojciecha Burdanowskiego,
który posiada pas mistrzowski – 3
dan WKA, obecnie najwy¿szy i jedyny stopieñ mistrzowski wœród trenerów kick-boxingu w P³ocku. Osi¹gniêcia Wojciecha Burdanowskiego
to II dan w kick-boxingu WAKO,
I dan w taekwondo WTF oraz III
dan UFR. WKA – World Karate Association jest jedn¹ z najstarszych
organizacji w kick-boxingu na œwiecie. Zawodowy pas mistrza œwiata
w tej federacji zdoby³ miêdzy innymi najbardziej utalentowany polski
bokser Marek Piotrowski.
KS Fight MZOS prowadzi zajêcia
z: kick-boxingu, boksu i taekwondo
w sali na pl. D¹browskiego 2A.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
pod nr. tel. 692 84 84 60 oraz na
stronie www.kickboxer.com.pl. Jol.

Mistrzostwa Polski w duathlonie

Czes³aw M¹czyñski
ze z³otym medalem

Osiem dru¿yn walczy³o o Puchar Prezydenta Miasta P³ocka

Stara Wiara nadal w formie
Na Starym Rynku, na specjalnie
zbudowanym boisku, osiem dru¿yn walczy³o w turnieju pi³ki no¿nej ulicznej o Puchar Prezydenta
Miasta P³ocka. Kibice mieli okazjê
ogl¹daæ zmagania by³ych pi³karzy
no¿nych Wis³y P³ock, samorz¹dowców, ksiê¿y, aktorów i dziennikarzy.
Uliczny turniej na Starym Rynku
zosta³ zorganizowany z okazji 65-lecia Wis³y P³ock. Jak zapewni³ prezes
klubu Krzysztof Dmoszyñski, to nie
ostatnia impreza, przygotowana z tej
okazji, a kibice jeszcze nieraz bêd¹
mogli podziwiaæ w akcji by³ych zawodników klubu oraz sympatyków
pi³ki no¿nej.
Prym wœród dru¿yn wiod³a Stara
Wiara, zespó³ z³o¿ony z by³ych pi³ka-

rzy Wis³y P³ock. Kibice mogli ponownie zobaczyæ grê miêdzy innymi:
Paw³a Mi¹szkiewicza, Wojciecha
Ma³ochê, Paw³a Dylewskiego, Adama Majewskiego i Paw³a Sobczaka.
Dru¿yna wygra³a grupê eliminacyjn¹, a w pó³finale pokona³a ekipê
Urzêdu Miasta wystêpuj¹c¹ pod
przewodnictwem prezydenta Andrzeja Nowakowskiego 2: 0. W drugim pojedynku pó³fina³owym Or³y
Górskiego pokona³y Ksiê¿y 3: 1.
Spotkanie fina³owe to popis by³ych pi³karzy, którzy nadal imponuj¹
form¹ i umiejêtnoœciami. Stara Wiara walczy³a o zwyciêstwo z dru¿yn¹
Or³ów Górskiego, w barwach której
wyst¹pili miedzy innymi: Tomasz
K³os, Arkadiusz B¹k i Waldemar
Kryger. Spotkanie wygrali zawodni-

cy wystêpuj¹cy przed laty w barwach Wis³y P³ock, którzy w regulaminowym czasie zremisowali z rywalami 2: 2, ale byli lepsi w rzutach
karnych i to oni otrzymali Puchar
Prezydenta. Tytu³ najlepszego bramkarza przypad³ Andrzejowi Marsza³kowi, znanemu do tej pory z gry
w bramce zespo³u pi³ki rêcznej.
W ekipie pokonanych tytu³em najlepszego strzelca wyró¿niono Tomasza K³osa, zdobywcê siedmiu goli.
Trzecie miejsce w turnieju zdobyli Urzêdnicy, którzy w regulaminowym czasie bezbramkowo zremisowali z zespo³em Ksiê¿y, ale okazali
siê skuteczniejsi w rzutach karnych.
Najlepszym zawodnikiem ca³ego
turnieju okrzykniêto Andrzeja KrzyJol.
¿aniaka z zespo³u Ksiê¿y.

Mistrzostwa S³owacji judo masters

Ma³¿eñstwo Jarosiñskich na podium
Archiwum

W Dzier¿oniowie rozegrane zosta³y mistrzostwa Polski w duathlonie, w których zawodnicy rywalizowali na dystansie 6 km biegu,
26 km jazdy na rowerach górskich
i 3 km biegu. Wœród zawodników
by³ p³occzanin Czes³aw M¹czyñski, który odniós³ ogromny sukces,
wygrywaj¹c swoj¹ kategoriê wiekow¹ i zdobywaj¹c tytu³ mistrza
Polski. Jest to drugi medal zawodnika w tym roku, w lutym wywalczy³ on wicemistrzostwo Polski
Jol.
w biegach narciarskich.

J. Waækowski

Archiwum

Uczyæ siê od najlepszych

Bryd¿ sportowy

Podczas mistrzostw Polski
w bryd¿u zawodnicy mogli zdobyæ
medale w mikstach, teamach i parach. Niestety ¿aden z p³ockich zawodników nie odniós³ sukcesu.
Nie by³y to udane zawody tak¿e dla
najlepszego bryd¿ysty z okrêgu Grzegorza Narkiewicza. Jego zespó³ Consus
Kalisz nie zakwalifikowa³ siê do fina³u,
do którego trafi³o 8 najlepszych ekip.
Za to awansowa³ ze Zdzis³awem Ingielewiczem do grona 24 najlepszych par,
i w turnieju zajêli ostatecznie XI miejsce. Narkiewicz po raz kolejny zosta³
powo³any do kadry narodowej bryd¿ystów i wystartuje w dniach 12–23
czerwca w dru¿ynowych mistrzostwach Europy w Dublinie.
Najwiêkszym sukcesem w turnieju par mikstowych by³o III miejsce
i br¹zowy medal Anny Sarniak, zawodniczki Interbud Jaros³aw Szczygie³ Szabla P³ock, która gra³a w parze z Leszkiem Sztyrakiem. Blisko

40 Tygodnik P³ocki

wejœcia do grona najlepszych by³a
p³ocka para mikstowa: Danuta
Krupnik i Boles³aw Krzewski.
***
Nie wszyscy zawodnicy startowali w mistrzostwach Polski. Tradycyjnie w P³ocku rozgrywany by³ turniej
poniedzia³kowy, w którym ogromn¹
niespodziankê sprawili 9-letni Micha³ Maszenda i jego tata Jerzy, którzy okazali siê najlepsz¹ par¹ zawodów. Micha³ jest najm³odszym w historii zwyciêzc¹ tego turnieju.
***
Bryd¿yœci wziêli udzia³ tak¿e
w turnieju o Puchar Starosty ¯uromiñskiego J. Welenca. II miejsce
w zawodach wywalczy³a para Boles³aw Krzewski i Adam Cybulski, na
XV miejscu ukoñczyli rywalizacjê
bielszczanie: Wies³aw Skupiñski
i Jerzy S³omski, zaœ oczko ni¿ej Kazimierz Falkowski i Leszek DzieñJol.
kowski.

Archiwum klubu

Bez sukcesów
w Warszawie

Reprezentacja Polski na mistrzostwa na S³owacji
W Povalskiej Bystricy odby³y
siê mistrzostwa S³owacji judo masters, w których dwoje zawodników UKS Judo Kano wywalczy³o
dwa medale. Kinga Jarosiñska
w kategorii +70 kg stanê³a na najwy¿szym stopniu podium, a srebrny kr¹¿ek zdoby³ jej m¹¿ Leszek.
W kategorii kobiet Kinga nie ma
sobie równych wœród zawodniczek
w Europie. W tych zawodach pokona³a w finale Czeszkê Ivanê Krali-

kov¹, dziêki rzutom soto-maki-komi. Leszek – który przeszed³ do nowej kategorii M-4 mê¿czyzn – w eliminacjach wygra³ wszystkie walki.
Dwa lata z rzêdu Jarosiñski by³
lepszy na macie od swojego kolejnego rywala w walce o z³oty medal Milana Burdy, który w tym sezonie okaza³ siê bardzo silny technicznie i fizycznie. Po zaciêtej
walce i równie zaciêtej dogrywce,
werdykt wydali sêdziowie na pod-

stawie liczby ataków. Sêdzia austriacki wskaza³ na Jarosiñskiego,
a dwóch s³owackich arbitrów – na
jego rywala. – Na swoje pocieszenie muszê dodaæ, ¿e S³owak po dogrywce sta³ „na ostatnich nogach”, ledwie ¿ywy. To na pewno
jest dowód na moje dobre przygotowanie kondycyjne przed mistrzostwami Europy judo masters
– mówi³ po zawodach Leszek JaJol.
rosiñski.
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