sport
Tenis sto³owy

Historyczny wyczyn Bagrowskiej
tychczasowej I-ligowej karierze
p³occzanek, ale jest to najlepszy wynik naszego zespo³u w tej klasie rozgrywkowej. Identyczny rezultat uzyska³ on w I rundzie w Gdañsku
z GKTS-em, nie licz¹c oczywiœcie
punktów za walkowera.

Tabela
1. Galaxy
22
2. MRKS
21
3. Agro Sieæ
17
4. Noteæ
16
5. Chrobry
14
6. Stella
13
7. GKTS
6
8. Klubsovit
5
9. MLUKS Nadwiœlanin 2
10. Polmlek II
0

86:24
92:28
87:43
75:35
69:41
57:53
40:70
28:92
23:97
23:97

***
W Warszawie odby³y siê indywidualne mistrzostwa Mazowsza,
w których o medale walczyli ¿acy
z rocznika 2003 i m³odsi Nadwiœlanina. Najwy¿sze miejsca zajêli:
9–12 Julia Czubakowska i 17–20
Wiktor Smolicki. W przysz³ym sezonie oboje bêd¹ walczyæ w tej saJol.
mej kategorii wiekowej.

Mistrzostwa Milanówka w judo
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13 medali zawodników UKS Eljot

W towarzyskim turnieju judo,
który rozgrywany by³ w Milanówku, o medale walczy³o 26 zawodników UKS Eljot P³ock. Dok³adnie
po³owa z nich stawa³a na podium.
P³occzanie rywalizowali z reprezentantami 20 klubów II makroregionu sportowego z województwa
mazowieckiego. Na matach spotykali siê z zawodnikami z: Warszawy,
Sochaczewa, £owicza, Skierniewic,
W³oc³awka i Grodziska Mazowieckiego. W sumie do walk przyst¹pi³o

300 judoków, którzy walczyli o medale na czterech matach.
Na najwy¿szym stopniu podium
p³occzanie stawali trzykrotnie. Z³ote
medale wywalczyli: Oliwia Waœkiewicz, Zuzanna Jêdryczka i Kuba
Zieliñski. Srebrne kr¹¿ki otrzymali:
Maciej Najman, Weronika Kokoszczyñska, Katarzyna Zdrojewska,
Sylwia Kopczyñska i Wiktoria Rydzyñska, zaœ miejsce na najni¿szym
stopniu podium zajêli: Alan Pasowicz, Dawid Rydzyñski, Kacper Re-

duch, Mateusz Kalwas i Jakub Mielczarek.
Pozostali zawodnicy, którzy wziêli udzia³ w turnieju w Milanówku,
zostali sklasyfikowani w swoich kategoriach wagowych na dalszych
miejscach. Byli to: Szymon Staneta,
Mateusz Zieliñski, Marcin Skomurski, Dariusz Krajewski, Rafa³ Krajewski, Rafa³ Koncewicz, Wojciech
Mrowiñski, Adrian Boñkowski, Kuba Cegielski, Kamil Gorczyca
Jol.
i Marcel Lewandowski.

Juniorzy i juniorki w pó³finale mistrzostw Polski

Rêczni o fina³
Obie p³ockie dru¿yny pi³ki
rêcznej, dziewcz¹t z MMKS Jutrzenka i ch³opców z Orlen Wis³y, awansowa³y do pó³fina³ów
mistrzostw Polski juniorów.
Dziewczêta o awans walczy³y
w P³ocku, w hali SP nr 16. Pierwszego dnia zawodów pokona³y Sambor
Tczew 33:27, zaœ drugiego wygra³y
z GUKS Dwójka £om¿a 34:25 i z
kompletem punktów, wraz z Sambo-
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rem Tczew, awansowa³y do kolejnego etapu rozgrywek.
Spotkania fina³owe zawodniczki
Jutrzenki
rozgrywaæ
bêd¹
w Szczecinie. Ich rywalkami zosta³y: Kusy I Szczecin, UKS Varsovia oraz SKS Kusy Kraków. Zawody rozegrane zostan¹ od 21 do
23 lutego.
Juniorzy Orlen Wis³y awansowali do pó³fina³u z jedn¹ pora-

¿k¹. Ulegli Sparcie Oborniki
29:32, ale pokonali zespo³y: Krokus Bystrzyca K³odzka 29:22
i Spartakus II Gim. 2 Zielona Góra 38:18.
W pó³finale zmierz¹ siê: MTS
Kwidzyn, MSPR Siódemka
MiedŸ Legnica i MKS Brodnica.
Pojedynki rozegrane zostan¹
w Kwidzynie, równie¿ w dniach
Jol.
21–23 lutego.

Koniecznie musisz siê zapisaæ

Duathlon
po Mazowieckiej
Szwajcarii
To ju¿ trzecia edycja Duathlonu
po Mazowieckiej Szwajcarii. Najbli¿szy bêdzie mia³ miejsce 1 maja
w Brudzeniu Du¿ym. Dwie poprzednie edycje zawodów polegaj¹cych na biegu, jeŸdzie na rowerze
i biegu odby³y siê w wersji prze³ajowej na rowerach górskich.
W ramach wpisowego uczestnicy
otrzymaj¹ pakiet startowy, a w nim
koszulkê, wodê, bon na posi³ek regeneracyjny. W klasyfikacji generalnej najlepsze zawodniczki i zawodnicy otrzymaj¹ nagrody finansowe,
natomiast w kategoriach wiekowych
karty podarunkowe jednego ze sklepów sportowych. Wszyscy, którzy
ukoñcz¹ duathlon, otrzymaj¹ pami¹tkowy medal.
Aby umo¿liwiæ start wiêkszej
liczbie zawodników, tegoroczna
edycja odbêdzie siê w formule szosowej, ale udzia³ mog¹ wzi¹æ zawodnicy na wszystkich rodzajach
rowerów. Zawodnicy bêd¹ musieli
pokonaæ 5 km biegiem, 23 km na rowerze i raz jeszcze 3 km biegiem.
Trasa biegowa zostanie poprowadzona w parku przy Gimnazjum
w Brudzeniu, natomiast czêœæ rowerowa malowniczymi trasami Gminy
Brudzeñ Du¿y. Strefa zmian zostanie ulokowana na boisku „Skrwy”

Brudzeñ, wiêc publicznoœæ bêdzie
mia³a doskona³¹ mo¿liwoœæ do obserwowania przebiegu rywalizacji.
Podczas duathlonu zawodników
na czêœci kolarskiej bêdzie prowadzi³ wyj¹tkowy pilot – Micha³ B¹kiewicz – kierowca z licencj¹ wyœcigow¹ i rajdow¹. P³occzanin bêdzie
pilotowa³ zawodników swoim suzuki swift GTI w specyfikacji A-grupowej, na którym zdoby³ tytu³ II wicemistrza Polski w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski
w 2012 roku. B¹kiewicz to pasjonat
sportu, maratoñczyk. Trasa kolarska
jest wyj¹tkowo szybka, wiêc B¹kiewicz na pewno bêdzie musia³ skorzystaæ z wy¿szych biegów.
Faworytem imprezy jak na razie
jest £ukasz Kalaszczyñski, zwyciêzca pierwszej edycji zawodów, zawodnik PTT DELTA. Jest jednak
szansa, ¿e przybêdzie mu rywal miêdzynarodowego formatu, poniewa¿
organizatorzy prowadz¹ rozmowy
z czo³owym duathlonist¹ Europy.
Organizatorem zawodów jest
gmina Brudzeñ Du¿y, wspó³organizatorem PTT DELTA, a partnerem
Stowarzyszenie „Biegaj z Dymkiem”. Elektroniczne zapisy prowadzone s¹ poprzez stronê Ultima(t)
sport.

Turniej bryd¿a sportowego

Gór¹ bielszczanie
45 par bryd¿ystów niemal z ca³ego kraju wziê³o udzia³ w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta
P³ocka. Pula nagród wynosi³a 5
tys. z³, a dodatkowym wyró¿nieniem dla najlepszej pary by³a mo¿liwoœæ gry z wybranym przez siebie polskim zawodnikiem w dowolnym turnieju w kraju.
Fundatorem nagrody dodatkowej
by³a dru¿yna Bridge24.pl. Laureatami turnieju zostali: Grzegorz Narkiewicz i Aleksander Marciniak,
w³aœnie z Bridge24.pl, GOK Bielsk.
Na II miejscu w zawodach znalaz³a
siê ekipa tego samego klubu: Rafa³
Jagniewski i Wojciech Gawe³, a najni¿szy stopieñ podium zajêli: Marek
Himicz i Dariusz Jagodziñski z PIK
Zajazd Oaza Sierpc.
P³ockie pary uplasowa³y siê dopiero na V i VI pozycji. Piotr No-
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jedynek, przegrany jednak 2:3, Anna
Nowakowska stoczy³a z Natali¹
Szatkowsk¹. P³occzanka potrafi³a
wysoko wygraæ seta, ale w pi¹tej decyduj¹cej partii zabrak³o jej nieco
szczêœcia.
A by³o o co walczyæ, bo w serii
gier podwójnych Nadwiœlanin niespodziewanie wróci³ do ustawienia
z niegdyœ bardzo skuteczn¹ par¹
p³occzanek: Bagrowska i Wereszczaka, co okaza³o siê strza³em
w dziesi¹tkê. P³ocki debel zdoby³
drugi punkt meczowy, pokonuj¹c
3:1 parê Szatkowska i Kocoñ.
NieŸle w pojedynku z liderk¹ zespo³u rywalek Martyn¹ Dziadkowiec zaprezentowa³a siê Sylwia
Szelkowska. P³occzanka prowadzi³a
wyrównan¹ grê, by w trzeciej partii
wywalczyæ nawet dwie pi³ki setowe.
Na kolejny punkt dla P³ocka trzeba
by³o czekaæ do ostatniej serii gier, kiedy Kasia Bagrowska nie da³a cienia
szansy Natalii Szatkowskiej, pokonuj¹c dwa lata m³odsz¹ rywalkê 3:0
i zdobywaj¹c w ten sposób swój
pierwszy komplet punktów w I lidze.
Przegrana 3:7 w Che³mnie jest
drug¹ pora¿k¹ tej wysokoœci w do-
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15-letnia Katarzyna Bagrowska
wygrywaj¹c dwa pojedynki singlowe i jeden deblowy, zdoby³a
komplet punktów w wyjazdowym
meczu z LUKS Agro Sieæ Che³mno. W ten sposób zapisa³a now¹
kartê w historii Nadwiœlanina
P³ock jako pierwsza, która dokona³a takiego wyczynu w rozgrywkach I ligi.
Wyczyn Kasi nie wystarczy³ do
wygrania meczu. P³occzanki uleg³y
ekipie z Che³mna 3:7, trzeciej obecnie dru¿ynie w grupie pó³nocnej I ligi – LUKS Agro Sieæ Che³mno.
– By³a to jakby planowa pora¿ka –
powiedzia³ prezes klubu Rafa³ Wereszczaka. – Zawodniczki zespo³u
rywalek w wiêkszoœci s¹ znacznie
starsze, bardziej doœwiadczone i utytu³owane od p³occzanek. Cieszy nawi¹zanie walki, bo niewiele zabrak³o do jeszcze lepszego wyniku.
Zaczê³o siê bardzo obiecuj¹co dla
p³occzanek, bo od zwyciêstwa 3:0
Katarzyny Bagrowskiej nad szeœæ lat
starsz¹ Anik¹ Kocoñ i po pierwszej
serii gier w meczu by³ remis 1:1.
Niestety, w drugiej serii by³o ju¿ tylko blisko remisu. Emocjonuj¹cy po-

Tak jak 20 lat temu przy jednym
stole spotka³a siê czwórka bielszczan: Alek Marciniak, Jerzy
S³omski, Grzegorz Narkiewicz
i Wies³aw Skupiñski
wicki i Boles³aw Krzewski reprezentowali Masoviê P³ock, zaœ Leszek Dzieñkowski i Jerzy Manecki –
Jol.
Mazowsze P³ock.
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