sport

Sparingi przed inauguracj¹
2 sierpnia w Bytowie pi³karze no¿ni Wis³y P³ock zainauguruj¹ rozgrywki I ligi. Ich pierwszym rywalem bêdzie Bytovia, dru¿yna debiutuj¹ca w tej klasie rozgrywek. Zanim dojdzie do walki o punkty, obydwa zespo³y zmierz¹ siê we Wronkach w spotkaniu kontrolnym.
Przed dwoma tygodniami, po okresie urlopowym, pi³karze no¿ni Wis³y
P³ock, którzy przygotowuj¹ siê do
rozgrywek I ligi, wznowili treningi.
Pierwsze po przerwie spotkanie ligowe rozegraj¹ 2 sierpnia, a ich rywalem bêdzie beniaminek tej klasy rozgrywkowej – Bytovia Bytów. Zanim
p³occzanie wybiegn¹ na boisko by
walczyæ o ligowe punkty, pod okiem
trenera Marcina Kaczmarka przygotowuj¹ siê do wa¿nego sezonu w Grodzisku Wielkopolskim.
Po kilku dniach zajêæ na w³asnych
obiektach Wis³a rozegra³a pierwszy
mecz sparingowy, ulegaj¹c Olimpii
Grudzi¹dz 0:1. W swoim drugim
meczu kontrolnym rozegranym
przed tygodniem, p³occzanie rozbili
Widzew £ódŸ, a trzeba w tym miejscu dodaæ, ¿e rywale jeszcze kilka
tygodni temu wystêpowali na boisku
ekstraklasy.
W meczu widaæ by³o wyraŸnie, ¿e
p³ocki zespó³ chce zmazaæ z siebie
pora¿kê z Olimpi¹, zaœ Widzewiacy
nawet nie próbowali pokazaæ, ¿e s¹
dru¿yn¹. Prezentowali siê jak przypadkowy zlepek by³ych pi³karzy.
Na efekty nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ. Co prawda w I po³owie
mecz sprawia³ wra¿enie wyrównanego, ale widoczna by³a z daleka
przewaga Wis³y, która w tym momencie mia³a ju¿ na swoim koncie
wiele jednostek treningowych
i pewnoœæ, ¿e wyst¹pi w rozgrywkach, do których siê przygotowuje.
Widzew, choæ do niedawna walczy³ na boiskach ekstraklasy, w I po³owie mia³ tylko jedn¹ okazjê do
zdobycia gola, ale jej nie wykorzysta³. P³occzanie zaœ schodzili do
szatni zadowoleni, bo po b³êdzie
Damiana Radowicza pi³ka dotar³a
do Krzysztofa Janusa, który w 20
min. spotkania dok³adnie poda³ do
Piotra Ruszkula, a ten wpisa³ siê na
listê strzelców, pokonuj¹c Patryka
Wolañskiego.
By³o to jednak tylko preludium do
dalszych wyczynów p³ockich pi³karzy, którzy zwêszyli okazjê do wysokiego zwyciêstwa nad utytu³owanym rywalem, zw³aszcza ¿e po przerwie na boisko weszli zawodnicy testowani. Szybko okaza³o siê, ¿e
choæ w barwach p³ockiej ekipy s¹
te¿ kandydaci na zawodników dru¿yny, to trener Kaczmarek wybiera³
ich bardzo starannie.
Strzelanie rozpocz¹³ w 50 min.
z rzutu karnego Bart³omiej Sielewski. Chwilê póŸniej na tablicy by³
ju¿ wynik 3:0 dla Wis³y, a ze zdobycia gola cieszy³ siê Cezary Stefañczyk. To jednak jeszcze nie wszystko. W 64 min. Seweryna Derbisza
pokona³ Marcin Krzywicki, zaœ
w 74 min. ustali³ wynik pojedynku
Kamil Hempel.
Widzew poniós³ dotkliw¹ pora¿kê,
ale i tak zawodnicy mog¹ siê cieszyæ,
¿e przegrali tylko 0:5, bo p³occzanie
rozstrzelali siê i mogli wygraæ znacznie dobitniej. Jak siê jednak okaza³o,
wynik 5:0 ca³kowicie ich usatysfakcjonowa³ i nie chcieli jeszcze bardziej
pogr¹¿aæ rywala, z którym 4 paŸdziernika zagraj¹ w I lidze w £odzi,
mierz¹c siê o punkty.
P³ocki zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie:
Daniel Szczepankiewicz (46. Seweryn Kie³pin), Cezary Stefañczyk (65.
Fabian Hiszpañski), Pawe³ Magdoñ
(46. Bart³omiej Sielewski), Maciej
Kostrzewa (46. Marko Radiæ), Fabian Hiszpañski (46. Kamil Hem-
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pel), Krzysztof Janus (46. £ukasz
Kacprzycki, 86. Piotr Wlaz³o), Piotr
Wlaz³o (73. Damian Szczepañski),
Jacek Góralski (65. Maciej Kostrzewa), Filip Burkhardt (44. Marcin
Krzywicki), Pawe³ Kaczmarek (46.
Dawid Jab³oñski), Piotr Ruszkul
(46. Dimitar Iliev).
W p³ockim zespole wyst¹pi³ 17letni pomocnik Damian Szczepañski, urodzony w P³ocku wychowanek Mazowsza S³upno, który ostatnie trzy sezony spêdzi³ w m³odzie¿owych zespo³ach Legii Warszawa.
Prawdopodobnie po powrocie ze
zgrupowania zostanie podjêta decyzja dotycz¹ca przysz³oœci bardzo
obiecuj¹cego, m³odego pi³karza.
W czwartek pi³karze Wis³y wyjechali na zgrupowanie do Grodziska
Wielkopolskiego, a do dru¿yny do³¹czy³ 20-letni œrodkowy pomocnik
z Lechii Gdañsk, Wojciech Zyska.
Decyzja o jego pozostaniu w klubie
równie¿ zapadnie za kilka dni. Na
razie zawodnik, który ma na swoim
koncie kilka wystêpów w ekstraklasie, bêdzie trenowa³ do koñca tego
tygodnia w Grodzisku.

Nie dali rady Litwinom
Wojciech Zyska mia³ ju¿ pierwsz¹
okazjê zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci – wyst¹pi³ w kolejnym meczu kontrolnym, tym razem z trudnym przeciwnikiem, który jest na
zupe³nie innym etapie przygotowañ
do rozgrywek. Futbolo Klubas
Sûduva Mariampol, który wkrótce
rozpoczyna zmagania ligowe, by³
w sobotê w Grodzisku Wielkopolskim rywalem Wis³y.
Litewska dru¿yna, w poprzednim
sezonie zajmuj¹ca III miejsce w rozgrywkach ligowych, by³a bardziej
wymagaj¹ca od Olimpii i Widzewa.
W swoim sk³adzie ma dwóch W³ochów, Serba, Portugalczyka oraz Libañczyka. Niestety, p³occzanom wystarczy³o pomys³u tylko na I po³owê
spotkania, w której w 26 min. zdobyli gola. Jego autorem by³ Dimitar
Iliev. Rywale wyrównali, w 38 min.
trafi³ do siatki Giorgio Russo, a po
przerwie wypunktowali p³ockich zawodników jeszcze dwaj inni pi³karze litewskiej dru¿yny: Mohamed
Kdouh w 70 min. i Valentin Baranovskij w 90 min.
W p³ockim zespole zadebiutowa³
wspomniany wczeœniej Wojciech Zyska. Na boisku pokaza³ siê tak¿e inny
zawodnik testowany, którego personaliów klub na razie nie chce zdradzaæ.
Wis³a: Seweryn Kie³pin (46. Daniel Szczepankiewicz), Cezary Stefañczyk (46. Fabian Hiszpañski), Pawe³ Magdoñ (46. Bart³omiej Sielewski), Maciej Kostrzewa (46. Marko
Radiæ), Kamil Hempel (46. zawodnik
testowany), Jacek Góralski (75. Wojciech Zyska), Wojciech Zyska (46.
Piotr Wlaz³o), Krzysztof Janus (46.
Dawid Jab³oñski), Dimitar Iliev (46.
Filip Burkhardt), Pawe³ Kaczmarek
(75. Krzysztof Janus), Piotr Ruszkul
(46. Marcin Krzywicki).
W najbli¿sz¹ œrodê we Wronkach
w czwartym sparingu okresu przygotowawczego Wis³a spotka siê
z Bytovi¹ Bytów. Na 19 lipca zaplanowany by³ pojedynek z Zag³êbiem
Lubin, niestety po tym, jak w œwiat
posz³a informacja, ¿e p³occzanie pokonali Widzew £ódŸ 5:0, Zag³êbie
wycofa³o siê z umowy i termin na
razie jest wolny.
Ostatnie spotkanie w okresie
przygotowawczym Wis³a zagra 26
lipca, a przeciwnikiem p³ockich pi³karzy bêdzie Dolcan Z¹bki, z którymi podopieczni Marcina Kaczmarka
w rozgrywkach ligowych spotkaj¹
siê ju¿ 6 wrzeœnia.
Jol.

Trudny wybór kibiców pi³ki rêcznej i no¿nej

Co ogl¹daæ?
W sierpniu rozpoczynaj¹ zmagania pi³karze no¿ni walcz¹cy w I lidze. Wieœæ niesie, ¿e podopieczni trenera Marcina Kaczmarka spróbuj¹
powalczyæ o awans do ekstraklasy.
Trudno siê zatem dziwiæ, ¿e prawdziwy kibic dru¿yny powinien byæ
na wszystkich pojedynkach, by potem móc wspominaæ, jak to z zespo³em wywalczy³ powrót do grona najlepszych polskich dru¿yn.
Miesi¹c póŸniej rozgrywki rozpoczn¹ pi³karze rêczni Orlen Wis³y. Zawodnicy bêd¹ mieli sporo do udowodnienia kibicom. Musz¹ przecie¿ zrobiæ
wszystko, by wreszcie pokonaæ odwiecznego rywala panuj¹cego na polskich parkietach, przez niektórych
uwa¿anego za najlepsz¹ krajow¹ dru¿ynê pi³ki rêcznej, Vive Kielce.
Pi³karze rêczni bêd¹ nie tylko walczyæ w rozgrywkach Superligi o tytu³
mistrza Polski. Graæ bêd¹ tak¿e w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzów,
gdzie planuj¹ awansowaæ przynajmniej do Top 16, czyli zaj¹æ minimum
IV miejsce w fazie grupowej.
Prawdziwy kibic chcia³by pewnie
obejrzeæ wszystkie mecze, zw³aszcza
te, które rozgrywane bêd¹ w P³ocku,
na w³asne oczy. Patrz¹c na terminarz
obu dru¿yn trzeba sobie jasno powiedzieæ, ¿e bêdzie to bardzo trudne. Najprawdopodobniej szefowie obu klu-

bów usi¹d¹ razem i bêd¹ próbowali
ustaliæ daty i godziny poszczególnych
spotkañ. W sierpniu dominowaæ bêdzie pi³ka no¿na, szczypiorniœci najwy¿ej zagraj¹ mecze kontrolne, wiêc
oczy kibiców skierowane bêd¹ na zespó³ Marcina Kaczmarka. Za to we
wrzeœniu rozpocznie siê lawirowanie
miêdzy stadionem i Orlen Aren¹.
6 wrzeœnia pi³karze no¿ni wyjad¹ do
Z¹bek, a pi³karze rêczni podejmowaæ
bêd¹ we w³asnej hali Nielbê W¹growiec. Tydzieñ póŸniej równie¿ nie bêdzie wiêkszego problemu, no chyba,
¿e znajd¹ siê kibice, którzy w swoim
kalendarzu uwzglêdni¹ tak¿e mecze
wyjazdowe obu dru¿yn. Dla tych, którzy dopinguj¹ tylko w P³ocku mamy
dobr¹ wiadomoœæ – pi³karze rêczni jad¹ do Wroc³awia, a no¿ni podejmowaæ
bêd¹ Sandecjê Nowy S¹cz. Spokojnie
bêdzie jeszcze 20 wrzeœnia, bo Orlen
Wis³a zagra w P³ocku z Azotami Pu³awy, a Wis³a z GKS-em w Tychach. Od
tego tygodnia ustalenie terminarza
przysporzy ogromne trudnoœci.
Problemy te bêd¹ wynikaæ z rozgrywania przez Orlen Wis³ê nie tylko meczów ligowych, ale tak¿e Ligi Mistrzów, co oznacza, ¿e w ci¹gu tygodnia bêd¹ dwa pojedynki z udzia³em
podopiecznych Manolo Cadenasa i jeden z zawodnikami Marcina Kaczmarka. Dodaæ trzeba, ¿e ustalenie termi-

nów nie musi byæ zgodne z wol¹ klubów, dochodz¹ bowiem transmisje telewizyjne.
W paŸdzierniku pi³karze no¿ni maj¹ w planach rozegranie 4 meczów ligowych, do tego mog¹ dojœæ pojedynki Pucharu Polski. Pi³karze rêczni tylko do 18 paŸdziernika maj¹ do rozegrania 6 pojedynków. Na dodatek
czekaj¹ ich wyjazdy do Barcelony
i do Flensburga, gdzie najprawdopodobniej bêdzie chcia³o siê pojawiæ
sporo p³ockich kibiców.
Jak to pouk³adaæ, by wszystko siê
zgadza³o? Problem dotyczy tak¿e listopada, kiedy byæ mo¿e bêdzie jeszcze trudniej, bo pi³karze rêczni bêd¹
mieli do rozegrania siedem meczów.
Cztery z nich zaplanowane s¹ w Orlen
Arenie. Jeœli do tego dodaæ piêæ pojedynków pi³karzy no¿nych (na szczêœcie jedynie dwa z nich na stadionie
przy ul. £ukasiewicza), to wszyscy
musz¹ przyznaæ, ¿e emocji sportowych zwi¹zanych tylko z tymi dwiema
dyscyplinami do koñca roku bêdzie
bardzo du¿o.
Czekamy na pierwsze ustalenia,
bo wiadomo, ¿e planuj¹c terminy
spotkañ musz¹ dogadaæ siê trenerzy,
dwa kluby i stacje telewizyjne. Mamy nadziejê, ¿e uda siê obejrzeæ
wszystkie pojedynki oraz ¿e nie trzeJol.
ba bêdzie wybieraæ.

Bryd¿owy Ogólnopolski Obóz M³odzie¿owy

Micha³ Maszenda najlepszy
Na ³amach Tygodnika P³ockiego pisaliœmy o naszym towarze eksportowym, czyli Michale
Maszendzie, który podbija kadrê narodow¹ m³odzików i wygrywa turnieje, w których zazwyczaj jest najm³odszym startuj¹cym.
Micha³ przygotowuje siê do mistrzostw œwiata U-15, które rozegrane zostan¹ od 13 do 15 sierpnia
w Stambule. Zawodnik z Bielska
znalaz³ siê w kadrze, choæ liczy sobie dopiero 12 lat i, jak siê okazuje, wcale nie czuje respektu przed
starszymi kolegami.
Podczas bryd¿owego obozu, na
którym zawodnicy przygotowywali siê do mistrzostw, Micha³ wygra³
d³ugofalow¹ klasyfikacjê wszystkich uczestników. Zaliczano do
niej po jednym najlepszym turnieju dla ka¿dego rodzaju rozgrywek.

Archiwum

Olimpia, Widzew, Mariampol, Bytów

Kadra U-15 przygotowuj¹ca siê na mistrzostwa. Micha³ drugi od prawej
M³ody bryd¿ysta z Bielska okaza³
siê mistrzem wœród 90 kadrowi-

czów, czyli swoich kolegów
Jol.
w wieku od 9 do 18 lat.

Wakacyjne Grand Prix w pi³ce no¿nej

Turniej dzikich dru¿yn
Na boisku MOSiR Gostynin
rozpoczê³a siê rywalizacja ch³opców z roczników 2000/2001, którzy zg³osili swój udzia³ do I turnieju pi³ki no¿nej dzikich dru¿yn.
Wakacyjne Grand Prix w tej dyscyplinie sportu jest jedn¹ z imprez
organizowanych w ramach akcji
„Lato z MOSiR-em 2014”.
Do zawodów w tej kategorii wiekowej zg³osi³o siê piêæ dru¿yn, które
zmaga³y siê systemem turniejowym.
W ka¿dym turnieju rywalizacja przebiega³a systemem ka¿dy z ka¿dym,
a suma zdobytych punktów we
wszystkich decydowa³a o koñcowym
miejscu w klasyfikacji Grand Prix.
W pierwszym turnieju pad³y wyniki: FC Koksy – Mazur 0:5, Tigery

– Legenda Lucienia 12:0, FC Mafia
– Mazur 1:11, FC Koksy – Legenda
Lucienia 9:0, Tigery – FC Mafia 8:0,
FC Mafia – Legendy Lucienia 2:2,
Mazur – Tigery 3:2, Mazur – Legenda Lucienia 10:0, Koksy – Tigery
8:1, Koksy – Mafia 8:0.
Tabela koñcowa po I
1. Mazur Gostynin
2. FC Koksy
3. Tigery
4. FC Mafia
5. Legendy Lucienia

turnieju:
4
12
4
9
4
6
4
1
4
1

30–2
25–7
23–11
3–29
2–33

Zwyciêzcy wystêpowali w sk³adzie: Bartek Majewski, Eryk Przybylski, Mariusz Ostrowski, Patryk
Gronalewski, Dominik Staniszewski
i Dariusz Kurowski.

Klasyfikacja najskuteczniejszych
zawodników turnieju: Eryk Przybylski – Mazur, 15 goli; Patryk Szczepañski – Tigery, 14; Patryk Gronalewski – Mazur, 11; Bartosz Adamczewski – FC Koksy i Jan Kostkiewicz – Tigery po 10 goli.
Klasyfikacja Wakacyjnego Grand
Prix w pi³ce no¿nej po pierwszym
turnieju: 1. Mazur – 5 pkt.; 2. FC
Koksy – 4 pkt.; 3. Tigery – 3 pkt.; 4.
FC Mafia – 2 pkt.; 5. Legenda Lucienia – 1 pkt.
II turniej wakacyjnego Grand Prix
w pi³ce no¿nej rocznika 2000/2001
zostanie rozegrany we wtorek 22
lipca. Pocz¹tek meczów o godz.
9.30 na boisku Orlik na stadionie
Jol.
MOSiR.
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