sport
II liga koszykówki kobiet

Zapraszamy na trybuny

Pewny œrodek tabeli
Koszykarki z Mon Pol P³ock
maj¹ bardzo pracowity sezon.
W ci¹gu ostatnich kilku dni rozegra³y trzy mecze ligowe, z których
dwa wysoko wygra³y.
Pierwszy ligowy pojedynek zosta³
rozegra³y w Piasecznie. Niestety, od
pocz¹tku coœ siê nie uk³ada³o w grze
podopiecznych trenera Ireneusza Jasiñskiego. Po 5 min. gospodynie wygrywa³y 14:5, niewiele zmieni³y
wskazówki trenera, który by³ zmuszony wzi¹æ czas. Do koñca I kwarty rywalki przewa¿a³y we wszystkich elementach gry i po koñcowym
gwizdku prowadzi³y 25:11.
Na szczêœcie to by³ koniec I kwarty, a nie ca³ego spotkania, bo w drugiej p³occzanki odzyska³y swoje
umiejêtnoœci i wygra³y tê czêœæ pojedynku 19:5, a po dwóch kwartach

by³ remis 30:30. To by³ ju¿ znak, ¿e
Mon Pol wróci³ do gry, zaœ p³ockie
dziewczyny zaczê³y dominowaæ na
parkiecie. Trzeci¹ kwartê wygra³y
14:7, a czwart¹ 26:12, zaœ ca³y mecz
70:49. Wszystkie zawodniczki zdoby³y w tym spotkaniu punkty: Stypik 16, Trzewikowska 14, Sikorska
13, Piechocka 11, Domañska 5, Górecka 5, Gruchot 4, Wilamowska 2.
W drugim pojedynku p³ockie koszykarki podejmowa³y u siebie UKS
La Basket Warszawa. – Od samego
pocz¹tku spotkania dziewczyny gra³y
skutecznie i bardzo widowiskowo –
opowiada Tomasz Marzec z Mon Pol.
– Przez ca³e spotkanie ani na chwilê
wynik nie by³ zagro¿ony, a w kolejnych kwartach pada³y wyniki: 15:12,
19:13, 31:14 i 28:22. W sumie dru¿yna wygra³a 93:61 i znów wszystkie
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zg³oszone do spotkania dziewczyny
zdoby³y punkty: Sikorska 18, Domañska 14, Trzewikowska 14, Gruchot 14,
Piechocka 8, Stypik 7, Œmigalska 6,
Wilamowska 6, Górecka 2.
Na zakoñczenie tej czêœci rozgrywek, w trzecim spotkaniu, p³ockie
koszykarski zmierzy³y siê z bardzo
silnym zespo³em SKK Polonia Warszawa. Pojedynek rozpocz¹³ siê lepiej dla Mon Pol, ale kolejne minuty
nale¿a³y do warszawianek, które
pierwsz¹ kwartê wygra³y 20:13. Zanosi³o siê na spor¹ przegran¹,
zw³aszcza ¿e w II kwarcie zawodniczki Polonii prowadzi³y ju¿ 26:15.
W tym jednak momencie p³occzanki
wziê³y sprawy w swoje rêce
i zmniejszy³y rozmiary pora¿ki do
wyniku 28:32.
W II po³owie pojedynku widaæ
by³o wyraŸnie zmêczenie p³occzanek, które przegra³y kolejne kwarty:
8:21 i 7:13, a ca³e spotkanie 43:66.
– Warto jednak pochwaliæ dziewczyny, które zagra³y niez³y mecz, a kilka
akcji zas³ugiwa³o na uznanie – t³umaczy³ T. Marzec. – I tak jak zarz¹d
klubu zapowiada³, ka¿dy mecz ze
starszymi rywalkami przede wszystkim pozwala zdobyæ mnóstwo doœwiadczenia na przysz³oœæ, a to nie
jest bez znaczenia.
Punkty w tym spotkaniu zdobywa³y: Domañska 15, Trzewikowska
7, Sikorska 6, Piechocka 6, Wila(Jol.)
mowska 4.

Piłka ręczna
Liga Mistrzów, 19 lutego godz. 17.30:
Wis³a P³ock – Metalurg Skopje.
To ostatni mecz rozgrywany w fazie grupowej w p³ockiej hali.
P³occzanie maj¹ do rozegrania jeszcze pojedynek na wyjeŸdzie z St.
Petersburgiem.
Superliga, 22 lutego godz. 18.00:
Wis³a – MiedŸ Legnica.

Koszykówka
II liga kobiet, 18 lutego godz. 14.00:
Mon Pol P³ock – Gimbasket 15 Bia³ystok.

Zawody szkolne
Unihokej, 14 lutego godz. 11.00, Gimnazjum nr 4, eliminacje grupy
B uczennic ze szkó³ gimnazjalnych,
16 lutego godz. 10.00, Gimnazjum nr 4: fina³ dziewcz¹t.
Minikoszykówka, 14 lutego godz. 9.00 i 17 lutego godz. 8.00, SP
21: zawody ch³opców,
Koszykówka, 16 lutego godz. 8.00, VII LO Kutrzeby: pó³fina³ B
rozgrywek ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych,
20 lutego godz. 12.00, VII LO Kutrzeby: fina³ rozgrywek ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych.
Pi³ka siatkowa, 14 i 21 lutego: II runda rozgrywek ch³opców ze
szkó³ ponadgimnazjalnych,
16 i 17 lutego: II runda rozgrywek dziewcz¹t ze szkó³ ponadgimnazjalnych,
21 lutego godz. 10.00, Gimnazjum nr 5: II runda rozgrywek
(Jol.)
ch³opców szkó³ gimnazjalnych.

Mistrzostwa Mazowsza juniorów m³odszych

Medal Kustosika
w judo
W Warszawie rozegrane zosta³y
Mistrzostwa Mazowsza juniorów
m³odszych w judo, w których wystartowa³o czterech zawodników
UKS Eljot P³ock: Konrad Kustosik, Mateusz Zieliñski, Szymon
Staneta i Marcin Skomurski.
Zawody odbywa³y siê na trzech
polach walki w Dzielnicowym
Oœrodku Sportu i Rekreacji w Warszawie. Najlepiej w tych warunkach
czu³ siê Konrad Kustosik, który
w kategorii do 81 kg zaj¹³ ostatecznie III miejsce i wywalczy³ br¹zowy
medal Mistrzostw Mazowsza.

UKS Soccer P³ock odnosi sukcesy

III miejsce w Winter Cup

Nie zawiedli tak¿e Szymon Staneta (waga 55 kg) i Marcin Skomurski
(waga 60 kg), którzy wystartowali
w wy¿szej kategorii wiekowej zdobywaj¹c doœwiadczenie startowe
przed Mistrzostwami Polski dla
rocznika 1998/1999. Obaj ukoñczyli
zawody na 9 pozycji, zaœ na 12 miejscu zosta³ sklasyfikowany Mateusz
Zieliñski (waga 60 kg).
Zawodnicy trenuj¹ w grupie
zaawansowanej w SDK pod kierunkiem instruktora Piotra Januszewskiego, posiadaj¹cego 3
(Jol.)
DAN.

III liga bryd¿owa

W Micha³owicach ko³o Warszawy odby³ siê Winter Cup, czyli zawody w pi³ce no¿nej halowej dla
ch³opców z rocznika 2002. Zawodnicy UKS Soccer P³ock zajêli
w turnieju III miejsce.
W turnieju w Micha³owicach wystartowa³o osiem dru¿yn. Zespo³y
gra³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”,
czyli ekipy rozegra³y po siedem spotkañ, a jeden mecz trwa³ 12 minut.
Ostatecznie po zakoñczeniu turnieju
i obliczeniu wszystkich punktów
okaza³o siê, ¿e p³occzanie zajêli III
miejsce.
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Dru¿yna wyst¹pi³a w sk³adzie:
bramkarz Dominik Jakubowski,
B³a¿ej Sworski, Bartek Staniszewski, Kacper Wawszczak,
Gabryœ Przyby³owski. Dawid
Dier¿awski, Mateusz S³owikowski, Dawid Guzanek i Olaf Gromanowski. Najlepszym zawodnikiem dru¿yny zosta³ wybrany
Gabryœ Przyby³owski.
Ten sam zespó³ startowa³
wczeœniej w silnie obsadzonym
turnieju noworocznym w P³ocku
i choæ rywalami byli ch³opcy
o rok starsi, z rocznika 2001, to

ekipa UKS Soccer tak¿e zajê³a
III miejsce.
Grupa najstarszych ch³opców
UKS Soccer startuje tak¿e w Orlen
Lidze pi³ki no¿nej, zorganizowanej
przez P³ocki OZPN. Chocia¿ rozgrywaj¹ mecze z kolegami o dwa
kata starszymi, to zupe³nie nieŸle sobie radz¹ i zdobywaj¹ punkty.
UKS Soccer P³ock to szkó³ka pi³karska dla ch³opców w wieku od 4
do 12 lat. Wszyscy uczestnicy s¹ podzieleni na trzy grupy wiekowe
i bior¹ udzia³ w turniejach i roz(Jol.)
grywkach ligowych.

Zakoñczy³y siê rozgrywki fazy
zasadniczej III ligi bryd¿a sportowego. Zawodnicy GOK-card’s
Bielsk dos³ownie znokautowali
rywali, wygrywaj¹c rywalizacjê
z ogromn¹ przewag¹.
Zawodnicy z Bielska mogli nawet nie graæ ostatniego dnia trzech
meczów, a i tak wygraliby z przeciwnikami. Ale nie poddali siê, nie
bali rywalizacji i udowodnili, ¿e s¹
znakomicie przygotowani do sezonu. Teraz czeka ich krótka przerwa, a potem rozpoczn¹ walkê o II
ligê. Potrzebuj¹ jeszcze zwyciêstwa w dwóch spotkaniach, by
awansowaæ do wy¿szej klasy rozgrywkowej. Tylko najlepsza dru¿yna z fina³owego spotkania awansuje do II ligi.
Zespó³ Lew i Atan unikn¹³ spadku z III ligi, ale by graæ w przysz³ym sezonie w tej klasie rozgrywkowej, musi wygraæ trzy spotkania. W indywidualnej klasyfikacji nieprawdopodobnie wysoki wynik, 1,42 z 210 rozdañ, uzyska³
Aleksander Marciniak z bielskiej

Archiwum

Archiwum

Bielszczanie
znokautowali rywali

Najlepszy zawodnik III ligi
Aleksander Marciniak
dru¿yny, który w tej rywalizacji zaj¹³ I miejsce. Na 3 pozycji znalaz³
siê Piotr Sobczak, równie¿ bielszczanin, 1,13 z 240 rozdañ. Na wysokim, 12/13 miejscu znalaz³a siê
para Biegañski i Pêcherzewski
(Jol.)
(0,52 z 250 rozdañ).
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