sport
Ostateczny sk³ad przed wyjazdem do Pragi

Nie powtórzy³y wyniku z jesieni

Nowi pi³karze w Wiœle

Jutrzenka
bez punktów

Trwaj¹ poszukiwania nowych
pi³karzy, którzy maj¹ wzmocniæ I-ligowy zespó³ Wis³y w rozgrywkach
rozpoczynaj¹cych siê 17 marca. Na
razie testowani s¹ kolejni zawodnicy, ostateczny sk³ad dru¿yny ma siê
wykrystalizowaæ przed wyjazdem
ekipy na zgrupowanie w Pradze.
Pisaliœmy wczeœniej, ¿e z dru¿ynê
trenuj¹ dwaj dobrzy znajomi trenera
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i brazylijski napastnik Mosart Alves.
Obaj uczestnicz¹ w zajêciach i wiele
wskazuje na to, ¿e w marcu za³o¿¹ koszulki Wis³y. Trener chcia³, by do zespo³u dosz³o nawet piêciu zawodników,
st¹d dalsze poszukiwania pi³karzy, którzy mogliby wzmocniæ ekipê.
W tym tygodniu z dru¿yn¹ Wis³y
trenuj¹: 23-letni Marcin Bodnar, który
jest wychowankiem Victorii Œwiebodzice, a ostatnio gra³ w Polonii Œwidnica, a tak¿e 23-letni Szymon Matuszek, mimo m³odego wieku maj¹cy za
sob¹ doœæ bogat¹ przesz³oœæ. Miêdzy

innymi w rundzie jesiennej wystêpowa³ w gliwickim Piaœcie. Trzecim zawodnikiem jest 26-letni Marko Radiæ,
który mo¿e graæ na pozycji stopera lub
lewego obroñcy. Serb ostatnie sezony
spêdzi³ w s³owackim MFK Ružomberok i jest zawodnikiem dobrze znanym
trenerowi.
Nowi gracze przez najbli¿szych
kilka tygodni bêd¹ trenowaæ i rozgrywaæ w barwach p³ockiego klubu
mecze kontrolne, po czym szkoleniowcy oceni¹ ich przydatnoœæ do
zespo³u. A szansa na sprawdzenie,
czy wkomponuj¹ siê w zespó³, bêdzie ju¿ w sobotê, kiedy to Wis³a rozegra pierwszy w tym roku mecz
kontrolny z Legionovi¹.
W sumie do wyjazdu na zgrupowanie w Pradze pi³karze maj¹ zagraæ
jeszcze piêæ pojedynków. O terminach
bêdziemy przypominaæ czytelnikom.
W sobotê zagraj¹ z Legionovi¹, a 25
stycznia z Radomiakiem. Kolejnymi
przeciwnikami bêd¹: 28 stycznia Œwit

Nowy Dwór, 4 lutego Elana Toruñ, 12
lutego Olimpia Grudzi¹dz, 18 lutego
Zawisza Bydgoszcz i 23 lutego Pelikan £owicz.
Na dni od 26 lutego do 6 marca zaplanowano zgrupowanie w Pradze,
gdzie tak¿e zakontraktowano trzy
spotkania kontrolne, a po powrocie
czekaj¹ pi³karzy zajêcia na w³asnych
obiektach, na stadionie, w si³owni i na
basenie. Najprawdopodobniej w tym
czasie Wis³a zagra ze Zniczem Pruszków, a nie jest wykluczone, ¿e zostanie
zaplanowane tak¿e inne spotkanie.
Pierwszy mecz ligowy odbêdzie
siê 17 marca, a przeciwnikiem Wis³y
bêdzie Olimpia Elbl¹g. Do koñca tego sezonu zosta³o 14 kolejek. P³ocka
ekipa zajmuje w tabeli 14 miejsce,
ze strat¹ 20 pkt. do prowadz¹cej Pogoni Szczecin. Szans na awans do
ekstraklasy nie ma ¿adnych, ale jak
wiadomo, pi³karze maj¹ jeden,
znacznie wa¿niejszy cel – utrzyma(Jol.)
nie siê w I lidze.

Pi³karki rêczne AZS PWSZ Jutrzenka P³ock wystêpuj¹ce w I lidze przegra³y w hali Chemika
pierwszy po œwi¹tecznej przerwie
mecz ligowy ze S³upi¹ 21:23.
W pierwszej rundzie, w S³upsku,
Jutrzenka pokona³a tamtejsz¹ S³upiê
20:19. W spotkaniu rewan¿owym
nie uda³o siê zdobyæ dwóch punktów, rywalki by³y skuteczniejsze
w ataku i pewniejsze w obronie.
I choæ p³occzanki zaczê³y fatalnie,
to z minuty na minutê radzi³y sobie
coraz lepiej. Wydawa³o siê, ¿e wykorzystaj¹ atut w³asnej hali i powalcz¹ do koñca, zw³aszcza ¿e po 10
min. II po³owy by³ w spotkaniu remis.
Niestety, nie uda³o siê dowieŸæ
korzystnego rezultatu do koñca spotkania, zawodniczki jakby odda³y pole gry, straci³y bramki i ostatecznie
przegra³y spotkanie. Przed pi³karka-

mi rêcznymi wystêpuj¹cymi w I lidze s¹ jeszcze trzy kolejki,
natomiast Jutrzenka zagra tylko dwa
spotkania, bo 28 stycznia bêdzie pauzowaæ. 21 stycznia podopieczne
trenera Jaros³awa Stawickiego zagraj¹ z UKS PCM w Koœcierzynie,
a zakoñcz¹ sezon meczem zaplanowanym na 11 lutego z AZS AWF
Poznañ, który rozpocznie siê o godz.
17.00 w hali Chemika.
Jutrzenka: Pietrzak, Sirojc – Kwasiborska, Charzyńska 5, Neitsch 3,
Klucznik, Janiszewska 1, Laskowska,
Zaremba 1, Jankowska 2, Krysiak 6,
Rędzińska 3.
Słupia: Zych, Łoś – Ilska 6, Szczykowska 2, Cieśla 2, Korewo 6, Malich
2, Olejarczyk 5, Porębska 1.
Pozostałe wyniki: Sparta Oborniki
– Kościerzyna 26:26, AZS AWF Poznań – Aussie Latocha Sambor Tczew
25:33.
(Jol.)
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Nieudany start polskiej reprezentacji

W Serbii rozgrywane s¹ Mistrzostwa Europy w pi³ce rêcznej
mê¿czyzn. O tytu³ i kwalifikacje
olimpijskie walczy tak¿e reprezentacja Polski, podopieczni trenera Bogdana Wenty, w ich sk³adzie jest czterech p³occzan, którzy w niedzielê wyst¹pili na boisku przeciwko Serbii. Polski zespó³ przegra³, ale nie mo¿na mieæ
wiêkszych zastrze¿eñ do gry zawodników z P³ocka.
W pojedynku z gospodarzami
turnieju, ekip¹ Serbii, kibice mogli
ogl¹daæ: w bramce Marcina Wicharego, który wyst¹pi³ od pierwszej minuty, oraz Kamila Syprzaka, Zbigniewa Kwiatkowskiego
i Adama Wiœniewskiego. Wiœniewski i Syprzak rzucili po jednej
bramce, nieŸle w obronie zagra³
Kwiatkowski, a Wichary popisa³
siê kilkoma œwietnymi interwencjami.
Najwiêkszym debiutantem na
imprezie jest 20-letni Syprzak, najm³odszy w polskiej reprezentacji
zawodnik, o imponuj¹cych warunkach fizycznych. Kamil nie przestraszy³ siê rywali, choæ nie do
koñca dobrze sobie radzi³. Widaæ
by³o wyraŸnie, ¿e nie bardzo rozumie siê z kolegami i czêsto pi³ki
rzucane do niego przechwytywali
przeciwnicy. Wydaje siê jednak, ¿e
by³ to bardzo przyzwoity wystêp
m³odego p³ockiego ko³owego, który powinien z meczu na mecz graæ
coraz lepiej i rzucaæ coraz wiêcej
goli.

D. Ossowski

P³occzanie w Serbii

Kamil Syprzak – debiutant na
Mistrzostwach Europy
Mo¿na powiedzieæ, ¿e debiutantem jest tak¿e Zbigniew Kwiatkowski, który by³ co prawda
w sk³adzie reprezentacji Polski na
Mistrzostwach Œwiata, na których
Polacy wrócili do elity zdobywaj¹c
srebrny medal, ale nie zagra³ wtedy w ¿adnym meczu. Dojrzewa³ i,
jak siê okaza³o, teraz jest w swojej
¿yciowej formie. Z Serbi¹ zagra³
bardzo poprawnie, nie pope³nia³

b³êdów, zreszt¹ najlepszym dowodem jest fakt, ¿e Polska straci³a
„tylko” 22 gole.
Wiœniewski mia³ sporo zadañ na
boisku, z wiêkszoœci wywi¹za³ siê
dobrze, niestety nie zawsze udawa³o siê trafiaæ do bramki. Zdoby³
tylko jednego gola, ale trzeba
przypomnieæ, ¿e Adam wróci³ do
dru¿yny po 5-letniej przerwie
i musi up³yn¹æ trochê czasu, zanim
znów siê w niej odnajdzie.
Najkrótsz¹ przerwê mia³ Marcin
Wichary i to on, a nie Piotr Wyszomirski, stan¹³ miêdzy s³upkami
bramki polskiej reprezentacji od
pierwszej minuty spotkania, zastêpuj¹c S³awomira Szmala. Marcin
broni³ nierówno, mia³ doskona³e
interwencje, ale momentami
wpuszcza³ ³atwe pi³ki. Inna sprawa, ¿e mia³ niewielkie wsparcie
kolegów z dru¿yny graj¹cych na
obronie. Najlepiej rozumia³ siê
z Kwiatkowskim, ale to by³o za
ma³o, by utrzymaæ dobry wynik.
Przed polsk¹ dru¿yn¹ s¹ jeszcze
dwa grupowe mecze. 17 stycznia
o godz. 17.55 podopieczni trenera
Bogdana Wenty spotkaj¹ siê ze
S³owacj¹, a 19 stycznia, równie¿
o godz. 17.55, z Dani¹. Do dalszej
fazy rozgrywek awansuj¹ trzy dru¿yny. Nam nie pozostaje nic innego jak wierzyæ, ¿e ekipa, która musi najpierw dobrze siê poznaæ
i zgraæ, bêdzie mia³a z meczu na
mecz coraz lepsze wyniki i bez
problemu pozostanie w Serbii po
zakoñczeniu fazy grupowej. (Jol.)

P³occy kibice pomagali

13 tys. z³ na protezê
Znakomita zabawa, wspania³e
bramki, rewelacyjna atmosfera
– to najkrótszy opis turnieju,
którego celem by³o zebranie pieniêdzy na zakup protezy dla
Przemka. To nie pierwsza taka
akcja, ale widaæ, ¿e kibicom pi³ki
no¿nej bardzo zale¿y na pomocy
potrzebuj¹cym. Dziêki ofiarnoœci graczy i widzów zebranych
zosta³o 13 tys. z³.
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Z kronikarskiego obowi¹zku tylko
dodamy, ¿e w turnieju wygra³a M³oda
Petra, pokonuj¹c w finale 3:2 zespó³
Patolong. III miejsce zajê³a ekipa Starej Wiary, wystêpuj¹ca w sk³adzie: Pawe³ Dylewski, Leszek Harabasz, S³awomir Król, Dariusz Krzywkowski,
Wojciech Ma³ocha, Micha³ Pesta,
Grzegorz Wenerski i Pawe³ Sobczak.
Byæ mo¿e kibiców dziwi, ¿e dopiero III pozycjê zajêli „starzy” wyjada-

cze, którzy przez lata cieszyli kibiców
swoj¹ gr¹, a teraz biegali po boisku
w koszulkach ze znaczkiem Petry.
Jest na to wyt³umaczenie. W ostatniej
chwili Grzegorz Pietrzak, który mia³
stan¹æ w bramce, poinformowa³ kolegów, ¿e z wa¿nych powodów nie weŸmie udzia³u w turnieju i jego rolê
przej¹³ Pawe³ Dylewski. Na IV pozycji ukoñczy³a zawody ekipa pracowników Wis³y.
(Jol.)
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Gra³a ekstraklasa bryd¿a sportowego

P³occzanie walcz¹
o utrzymanie
Dru¿yna Interbud Jaros³aw
Szczygie³ Szabla P³ock walczy
o utrzymanie w ekstraklasie bryd¿a sportowego. W weekend
widmo jej spadku znacznie siê
oddali³o.
Na koniec fazy zasadniczej rozgrywek ekstraklasy zespó³ z P³ocka
zajmuje w stawce 16 dru¿yn 14, na
razie bezpieczne miejsce. Teraz
p³occzan czeka faza play-off i ostateczna walka o utrzymanie siê. Najwa¿niejsze spotkania zaplanowano
na dni od 2 do 4 marca, wtedy wyjaœni siê, który zespó³ z czterech: ZTB
7 Trefl Zawiercie, Szabla P³ock,
Elektromonta¿ Rzeszów i Krajewski
Syntex £owicz, pozostanie w ekstra-

klasie, a który j¹ opuœci. Pierwsze
dwie dru¿yny zagraj¹ w bara¿ach
o utrzymanie, dwie ostatnie spadn¹
z I ligi.
W ekstraklasie graj¹ p³occzanie,
ale w rozgrywkach bierze tak¿e
udzia³ zawodnik z Bielska, Grzegorz
Narkiewicz, który reprezentuje Consus Kalisz. Jego zespó³ by³ liderem
rozgrywek przez ca³y sezon, a¿ do
ostatniego fatalnego meczu z Uni¹
Winkhaus Leszno. Liderzy przegrali
z rywalami 1:25 i spadli na III miejsce. Cztery pierwsze dru¿yny z rozgrywek walczyæ bêd¹ o zwyciêstwo
w ekstraklasie, a to oznacza, ¿e ekipa z Narkiewiczem ma jeszcze szan(Jol.)
se na tytu³ Mistrza Polski.

Nafciarze pojechali do Niemiec

Zagraj¹ trzy spotkania
Pi³karze rêczni Wis³y P³ock zakoñczyli pierwszy, 2-tygodniowy
etap przygotowañ do dalszej czêœci rozgrywek. Po pracy nad si³¹
i wytrzyma³oœci¹ teraz czekaj¹
ich zajêcia w hali i trzy mecze
kontrolne.
W Emstdetten pi³karze Wis³y przebywaæ bêd¹ od 17 do 24 stycznia. Tu
bêd¹ pracowaæ, choæ w mniejszym
zakresie, nad si³¹ i wytrzyma³oœci¹,
dojd¹ jeszcze zajêcia z taktyki i mecze kontrolne. Rywalami p³ockich
pi³karzy bêd¹: Hannover Burgdorf,
Bergischer Lowen i zespó³ z Emsdetten. Do ekipy do³¹czy jeszcze Muhamed Toromanovic, który na zgrupo-

waniu w Niemczech ma siê pojawiæ
we wtorek wieczorem.
Oczywiœcie ca³a dru¿yna bêdzie
obserwowaæ pojedynki reprezentacji
Polski w Serbii i oceniaæ wystêpy
swoich klubowych kolegów. Po zakoñczeniu zgrupowania ekipa powróci do P³ocka, gdzie bêdzie ostatni etap przygotowañ do dalszej czêœci rozgrywek. Nie jest wykluczone,
¿e w Orlen Arenie p³occzanie zagraj¹ jeszcze jedno lub dwa spotkania
kontrolne.
Przypomnijmy, ¿e pi³karze wracaj¹
na parkiet 4 lutego, a pierwszym przeciwnikiem w koñcówce fazy zasadni(Jol.)
czej bêd¹ Azoty Pu³awy.
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