sport
20 lipca Wis³a P³ock wraca do gry

Na pocz¹tek Puchar Polski

Archiwum

Ju¿ za tydzieñ kibice pi³ki no¿nej Wis³y P³ock bêd¹ siê cieszyæ
z rozpoczêcia sezonu 2011/2012.
Poprzednia edycja rozgrywek
przebiega³a w smutnej atmosferze, bo futboliœci, po wyj¹tkowo
fatalnym sezonie, spadli do II ligi.
Na szczêœcie tylko roku potrzebowali, by wróciæ na zaplecze ekstraklasy. Obecne rozgrywki pi³karze
Wis³y rozpoczynaj¹ od rundy
przedwstêpnej Pucharu Polski.
Do meczu Pucharu Polski pi³karze
rozegrali kilka spotkañ kontrolnych,
w których wynik nie by³ spraw¹
pierwszorzêdn¹, choæ oczywiœcie
mia³ znaczenie. Mecz z siódm¹ dru¿yn¹ IV ligi województwa œwiêtokrzyskiego Alit O¿arów bêdzie pierwszym wa¿nym sprawdzianem eta-

W œrodku Karolina Lalak – pogromczyni p³occzanek

pu przygotowañ do rozgrywek I ligi.
W rundzie przedwstêpnej zagra
16 najlepszych zespo³ów Pucharu
Polski na szczeblu regionalnym i 36
ekip, które wystêpowa³y w II lidze
w poprzednim sezonie. Zwyciêzcy
tej fazy rozgrywek powalcz¹ 3 sierpnia o 14 miejsc w rundzie wstêpnej. Zespo³y, które rywalizacjê zakoñcz¹ wygran¹, awansuj¹ do I rundy, w której wezm¹ udzia³ tak¿e ekipy wystêpuj¹ce w poprzednim sezonie w I lidze. Dru¿yny ekstraklasy
z sezonu 2010/2011 do³¹cz¹ do rozgrywek Pucharu Polski w II rundzie.
Zwyciêzca meczu Alit O¿arów –
Wis³a P³ock 3 sierpnia zmierzy siê
z wygranym pojedynku Resovia –
GLKS Nadarzyn.
Jol.

Rajewski Team na Mistrzostwach Polski

Radosny koniec sezonu

Medale w kick-boxingu

Obecna mistrzyni Polski m³odziczek, kadrowiczka Katarzyna Bagrowska broni³a w Ostródzie tytu³u mistrzyni Polski Zrzeszenia LZS z ubieg³ego
roku. Niestety, w Ostródzie w finale
trafi³a na œwietnie dysponowan¹ Karolinê Lalak z KS Sygna³ Lublin. Na dodatek zmaga³a siê tak¿e z niedoleczon¹
kontuzj¹ nogi. Mimo to w fina³owym
pojedynku uleg³a dopiero po piêciu setach pe³nych niesamowitych wymian
pi³ek, decyduj¹c¹ partiê przegrywaj¹c
11-13, po obronieniu dwóch pi³ek meczowych.
Przez chwilê by³a nadzieja, ¿e ca³y
fina³ bêdzie nale¿a³ do P³ocka. Do pó³fina³u turnieju dotar³a bowiem tak¿e
Anna Wereszczaka, która pokona³a
w æwieræfinale 3:0 w setach obecn¹
wicemistrzyniê Polski m³odziczek
Dianê Wrzosek z MLUKS Dwójka
Rawa Mazowiecka. Ale w³aœnie w tej
fazie turnieju po raz pierwszy da³a
o sobie znaæ p³occzankom Karolina
Lalak, z któr¹ przysz³o siê mierzyæ
Wereszczace. W przekroju ca³ych zawodów by³a to jedyna rywalka, która
znalaz³a receptê na zwyciêstwa z zawodniczkami Nadwiœlanina P³ock.
Po przegranej w pó³finale Ania
Wereszczaka trafi³a do ostatniej fazy
turnieju pocieszenia, w którym nagrod¹ za zwyciêstwo by³ br¹zowy medal
mistrzostw. Ale na tym etapie w turnieju pozosta³y same najlepsze zawodniczki. O wejœcie do pierwszej
czwórki koñcowej klasyfikacji zawodów Ani przysz³o siê zmierzyæ z Pau-

lin¹ Stacheck¹, tak¿e z Rawy Mazowieckiej. Miesi¹c temu w finale turnieju dru¿ynowego mistrzostw Polski
m³odziczek p³occzanka uleg³a obu
tym zawodniczkom 0:3 i z pewnoœci¹
nie by³a faworytk¹ pojedynku z drug¹
z rywalek z Rawy. Po emocjonuj¹cym piêciosetowym pojedynku to
jednak tenisistka Nadwiœlanina cieszy³a siê z awansu do ma³ego fina³u
mistrzostw, gry o trzecie miejsce
i br¹zowy medal.
Tam czeka³a na ni¹ Karolina Tokarczyk z Lits Anders Jednoœæ ¯ywiec, od
kilku lat zawodniczka ze œcis³ej krajowej czo³ówki. Tokarczyk przegra³a
w pó³finale z Kasi¹ Bagrowsk¹ 1:3. Fina³ i mecz o III miejsce rozgrywane
by³y równolegle i wczeœniej, dziêki rewelacyjnej postawie skoñczy³a grê
Ania Wereszczaka, pokonuj¹c rywalkê
równie¿ stosunkiem setów 3:1.
Aleksandra Lau i Sylwia Szelkowska, choæ nie zdoby³y medali, to ich
wystêp mo¿na uznaæ za sukces. Decyduj¹ce mecze p³ockie kadetki przegrywa³y stosunkiem setów 2:3.
Mistrzowskim turniejem w Ostródzie p³occzanki zakoñczy³y starty
w sezonie 2010/2011. Trzeba w tym
miejscu dodaæ, ¿e do klubu dotar³a pomyœlna wiadomoœæ o kolejnym powo³aniu Kasi Bagrowskiej do kadry Polski. P³occzanka tym razem znalaz³a siê
jako zawodniczka rezerwowa w reprezentacji kadetek na mistrzostwa Europy, które odbêd¹ siê w lipcu w Kazaniu
w Rosji.
Jol.

Ekipa na Mistrzostwach Polski
W Skar¿ysku-Kamiennej odby³y siê Mistrzostwa Polski seniorów w K-1 i Mistrzostwa Polski juniorów w kick-boxingu
low-kick.
W zawodach wystartowa³o ponad 230 zawodników z 60 polskich
klubów, a wœród nich byli reprezentanci Stowarzyszenia Rajewski
Team i UKS Wyszogród. Do walk
przyst¹pi³o siedmiu zawodników
z obu klubów, czterech z nich zdoby³o medale.

Medal Grzegorza Narkiewicza

Nasz cz³owiek
na Mistrzostwach Europy

REKLAMA

Co prawda wystêpuje w barwach I-ligowej Auguri Warszawa, ale Grzegorz Narkiewicz to
nasz
cz³owiek,
pochodz¹cy
i ucz¹cy siê graæ w bryd¿a
w Bielsku, teraz zdobywa laury
na miêdzynarodowych oficjalnych imprezach.
Przed tygodniem Grzegorz wraz
z partnerem ze swojego warszawskiego klubu – Krzysztofem Burasem startowali w V Otwartych Mistrzostwach Europy w Poznaniu.
Obaj panowie, graj¹c w presti¿owej
konkurencji par open, wywalczyli
br¹zowe medale.
W turnieju wziê³o udzia³ w sumie
1700 zawodników ze wszystkich
kontynentów. Polacy po raz kolejny
udowodnili, ¿e s¹ potêg¹ œwiatow¹
w tej dyscyplinie. Bryd¿yœci wal-
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Po trzech ciê¿kich walkach z³oty
medal i tytu³ mistrza Polski wywalczy³
Mateusz Rajewski. Na œrednim stopniu
podium stawali podczas dekoracji Sebastian Stobiecki i Kinga Œlaz, a br¹zowy kr¹¿ek zdoby³ Sebastian Rajewski.
Najtrudniejsze do rozegrania walki mieli £ukasz i Robert Rajewscy,
którzy po nieprzychylnych werdyktach sêdziów odpadli z zawodów
w æwieræfina³ach. W tej sytuacji trener Robert Rajewski uznaje start za
udany.
Jol.

Archiwum

Takiego sezonu tenisistki sto³owe
Nadwiœlanina P³ock i ich trener
Grzegorz Lipczyñski na pewno siê
nie spodziewali. Dziewczyny na
wszystkich zawodach brylowa³y,
a wiele nawet z tych najwa¿niejszych, ogólnopolskich skoñczy³o siê
ich sukcesem i medalami.
W Ostródzie odbywa³y siê Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w kategorii m³odziczek, kadetek i m³odzie¿owców. Zawodniczki Nadwiœlanina wywalczy³y tam dwa medale: srebrny
i br¹zowy. Wicemistrzyni¹ Polski zosta³a Kasia Bagrowska, a na najni¿szym stopniu podium stanê³a Ania
Wereszczaka, dla której by³ to pierwszy medal wywalczony w imprezie
rangi mistrzostw Polski.
Obok m³odziczek o medale
w Ostródzie walczy³y tak¿e kadetki.
P³occzanki, zawodniczki Nadwiœlanina, spisa³y siê w tym turnieju nieŸle.
Miejsce w przedziale 7-8 zajê³a Aleksandra Lau, a 13-16 Sylwia Szelkowska. Dodatkowo klub zosta³ sklasyfikowany na VI miejscu wœród wszystkich startuj¹cych w mistrzostwach
ekip. Równie¿ VI miejsce zajêli
wspólnie wszyscy reprezentanci Mazowsza w klasyfikacji województw.
Sukces p³ockich zawodniczek jest
tym wiêkszy, ¿e od lat Mistrzostwa
Polski Ludowych Zespo³ów Sportowych ciesz¹ siê niez³¹ renom¹, startuj¹
w nich najlepsi tenisiœci i tenisistki we
wszystkich kategoriach wiekowych.
I tak by³o przez dwa dni w Ostródzie.
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Mistrzostwa Polski LZS w tenisie sto³owym

Grzegorz Narkiewicz (z lewej)
z partnerem
czyli o medale w oœmiu imprezach.
W tej najwa¿niejszej konkurencji,
par open, wygra³a para Artur Gu³a
i Micha³ Taczewski, a Grzegorz Narkiewicz z partnerem zajêli III miejsce, przegrywaj¹c srebrny medal
o 0,70% z par¹ z Izraela.
Jol.
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