sport

W Szczyrku spotkali siê najlepsi
m³odzi polscy bryd¿yœci. Zawodnicy grali, a trenerzy przygl¹daj¹c
siê rozdaniom, wybierali reprezentacje Polski w ró¿nych kategoriach wiekowych: juniorów, U25,
U20 i U15.
W najm³odszej kategorii wiekowej, w gronie zawodników do lat
15 wybranych do reprezentacji, jest
12-letni Micha³ Maszenda z Bielska. Jak mo¿na siê domyœlaæ, to

najm³odszy bryd¿ysta uczestnicz¹cy w rywalizacji. Dziêki niesamowitym umiejêtnoœciom m³ody
bielszczanin znalaz³ siê w grupie 8
zawodników, którzy bêd¹ siê przygotowywaæ do sierpniowych mistrzostw œwiata. Z ósemki wy³onione zostan¹ trzy pary.
Bêdziemy trzymaæ kciuki za zawodnika z Bielska, który ma ogromn¹ szansê wystartowaæ w mistrzoJol.
stwach.

Zapraszamy na trybuny
Piłka ręczna
Liga Mistrzów, 23 lutego, godz. 19.00:
Vive Targi Kielce – Orlen Wis³a P³ock,
Superliga, 19 lutego, godz. 18.00:
Orlen Wis³a – Zag³êbie Lubin,
26 lutego: Orlen Wis³a – MMTS Kwidzyn.

Piłka nożna
mecze kontrolne, 19 lutego:
GKS Tychy – Wis³a P³ock,
22 lutego: Rozwój Katowice – Wis³a,
obydwa mecze zostan¹ rozegrane podczas zgrupowania w Rybniku.
Propozycje na ferie
19 lutego, godz. 16.00, p³ywalnia miejska Jagiellonka, ferie na wodzie,
21 lutego, godz. 11.00, lodowisko przy Starym Rynku, ferie na lodzie,
25 lutego, godz. 10.00, p³ywalnia miejska, Al. Kobyliñskiego, ferie na wodzie.

Turniej kibiców
22 lutego w Hali Chemika zostanie rozegrany XIV Turniej Kibiców o Puchar Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Wis³a P³ock. Celem turnieju, oprócz integracji wszystkich grup kibicowskich skupionych wokó³ p³ockiej Wis³y, jest pomoc dla Piotra Wojtewicza, kibica
Wis³y poszkodowanego w wypadku samochodowym. Kibiców, którzy zechc¹ dopingowaæ swoich kolegów, zapraszamy na trybuny.

Ferie za 1 zł
Ch³opcy i dziewczêta mieszkaj¹cy w Gostyninie mog¹ skorzystaæ
z dwóch ofert Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji. Codziennie
w okresie ferii zimowych do dyspozycji maj¹ lodowisko i p³ywalniê
miejsk¹.
Uczniowie do lat 16 mog¹ poœlizgaæ siê na lodowisku miejskim
przy ul. Kutnowskiej od godz. 10.00 do 14.00, p³ac¹c 1 z³ za 45 minut. Podobnie jest na basenie, gdzie od godz. 7.00 do 14.00 za p³ywanie trzeba zap³aciæ tylko 1 z³.

Bezpłatne zajęcia karate
P³ocki Klub Karate Kyokushinkai zaprasza dzieci od lat 5, m³odzie¿ i osoby doros³e na bezp³atne zajêcia karate kyokushin, które odbywaæ siê bêd¹ podczas tegorocznych ferii zimowych. W SP nr 6
przy ul. 1 Maja spotykaæ siê bêd¹ dzieci od 5 do 14 lat w poniedzia³ki i czwartki od godz. 17.00, a od godz. 18.00: doroœli i m³odzie¿.
We wtorki i pi¹tki od godz. 17.00 dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w SP nr 23 przy ul. Walecznych,
zaœ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzeniu Du¿ym, przy
ul. P³ockiej, w czwartki od godz. 15.00 trenowaæ bêd¹ dzieci, m³odzie¿ i doroœli.
Uczestników obowi¹zuje strój sportowy, wszyscy æwicz¹ boso.
Jol.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod nr. tel. 601 660 458.
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Orlen Wis³a – KIF Kolding 25:26 (8:10)

To nie by³o dobre spotkanie
W P³ocku nikt nie ukrywa³, ¿e
aspiracje s¹ ogromne, a scenariusz
prosty. Orlen Wis³a pokonuje KIF
Kolding i w najbli¿sz¹ niedzielê
gra z Vive Targi o II miejsce w tabeli. Niestety presja, nerwowoœæ,
a przede wszystkim brak sposobu
na zwyciêstwo nad Duñczykami
sprawi³y, ¿e p³occzanie, bez wzglêdu na wynik z kielczanami, do fazy grupowej wejd¹ z IV miejsca.
W pierwszym meczu z KIF Kolding Orlen Wis³a przegra³a 22:23,
a w rewan¿owym by³o jeszcze gorzej. Kibice przecierali oczy ze zdumienia, patrz¹c na tablicê wyników
w I po³owie, na której przez d³u¿szy
czas po stronie p³occzan nie by³o ¿adnych bramek. W 8. min trener Manolo Cadenas poprosi³ o czas, bo jego
dru¿yna przegrywa³a 0:3. Przed t¹
przerw¹ Duñczyk obroni³ piêæ strza³ów, w tym trzy Kamila Syprzaka.
Reprymenda jednak nie pomog³a, bo
Valentin Ghionea nie wykorzysta³
rzutu karnego i p³occzanie nadal byli
bez gola. Dobrze, ¿e w bramce tradycyjnie nie zawodzi³ Marin Šego, bo
pewnie wynik by³by wy¿szy.
Dopiero 15 sekund przed up³ywem dziesi¹tej minuty spotkania do
bramki trafi³ Petar Nenadiæ. Potem
dwa razy pokona³ Hvidta Marcin Lijewski i po golu Nenadicia w 15.
min by³ remis 4:4. Niestety by³y to
tylko mi³e z³ego pocz¹tki.
W kolejnych minutach nadal na
parkiecie dominowali bramkarze, ale
wy¿sz¹ skutecznoœæ notowa³ Kasper
Hvidt. Koñcówka I po³owy to walka
w obronie i b³êdy obu dru¿yn w ataku.
Ostatecznie na przerwê zadowoleni
schodzili goœcie, którzy strzelili dwa
gole wiêcej ni¿ pi³karze Orlen Wis³y.
Kiedy w 34. min na tablicy pokaza³ siê wynik 9:14, by³o raczej pewne, ¿e jest po meczu. Hvidt by³ coraz
bardziej pewny siebie, a p³occzanie
coraz bardziej bali siê rzucaæ. Na dodatek zmniejszy³a siê skutecznoœæ
Šego i w 38. min, przy wyniku
13:17, na boisko wszed³ Marcin Wichary, który pocz¹tkowo spisywa³
siê zupe³nie przyzwoicie. Obroni³
dwie pierwsze pi³ki, potem jeszcze

jedn¹ i w 42. min ró¿nica wynosi³a
tylko dwa gole na korzyœæ goœci,
16:18. Niestety w 48. min rywale
p³occzan znów prowadzili czterema
golami 23:19. Do p³ockiej bramki
wróci³ Marin Šego, ale Duñczykom
nie przeszkodzi³o to w podwy¿szeniu wyniku.
Przy stanie 19:24 trener Cadenas
wzi¹³ czas, ale do zakoñczenia spotkania pozosta³o tylko 10 minut
i szeœæ goli do zdobycia. Stracili
swoj¹ skutecznoœæ niezawodny
wczeœniej Marcin Lijewski i Petar
Nenadiæ, ale mimo to p³occzanie zaczêli szaleñcz¹ pogoñ po dwa punkty. Jednak nie uda³o siê doprowadziæ
nawet do remisu, a ostatniej szansy
nie wykorzysta³ Kamil Syprzak, któ-

ry w 60. min móg³ strzeliæ gola
z rzutu wolnego. P³occzanie musieli
prze³kn¹æ gorycz pora¿ki i zadowoliæ siê IV miejscem w tabeli grupy B
na koniec fazy grupowej.
 Orlen Wisła: Šego, Wichary –
Kwiatkowski, Zrnić 5, Wiśniewski, Nenadić 4, Ghionea 2, Toromanović 1,
Syprzak 3, Lijewski 5, Eklemović 2,
Montoro, Nikcević 3, Milas.
KIF Kolding: Hvidt – Karlsson 4,
Jorgensen 4, Boesen, Torsten, Anderson 2, Spellerberg 5, Hundstrup 5,
Viudes, Jensen, Rocas 6.

Jola Marciniak

POWIEDZIELI PO MECZU:
Aron Kristjansson, trener KIF:
– Jesteœmy szczêœliwi, ¿e uda³o siê
zdobyæ dwa punkty. Pierwsza po³owa
by³a udana w naszym wykonaniu,
prawid³owo funkcjonowa³a obrona,
a dziêki Kasprowi Hvidtowi uda³o
nam siê wypracowaæ przewagê. Po
zmianie stron mieliœmy sporo problemów z zatrzymaniem ataków Wis³y.
Wiedzia³em o k³opotach zdrowotnych
Mariusza Jurkiewicza, wiêc trzeba
by³o tylko wykorzystaæ problemy na
lewym rozegraniu i to siê uda³o.
Torsten Laen, zawodnik KIF:
– To by³ mecz walki, interesuj¹cy,
z du¿¹ iloœci¹ gry taktycznej po obu
stronach. To moja pierwsza wizyta
w P³ocku i jestem pod wra¿eniem atmosfery, jaka panuje w Orlen Arenie. Przyjechaliœmy po zwyciêstwo,
by³a szansa na zdobycie 2 punktów
i j¹ wykorzystaliœmy.
Manolo Cadenas, trener Wis³y:
– Wygra³a lepsza dru¿yna, a nam
pokrzy¿owa³a plany kontuzja Mariusza Jurkiewicza. Wszyscy wiemy, jak
trudno przygotowaæ inne rozwi¹zania taktyczne w takiej nag³ej sytuacji. Teraz bêdzie wiêcej czasu na

przygotowanie zagrywek ju¿ bez
Mariusza. Na pocz¹tku spotkania
pope³niliœmy zbyt du¿o b³êdów,
w ataku zagraliœmy Ÿle i rywale
szybko osi¹gnêli przewagê, któr¹
trudno by³o zniwelowaæ i w rezultacie goniliœmy ca³y czas wynik. Po
zmianie stron dosz³a jeszcze nerwowoœæ, a i decyzje sêdziowskie nie
sprzyja³y odrobieniu strat. Pod koniec by³ jeszcze zryw moich zawodników, dziêki czemu, po czterech
bramkach z rzêdu, wynik wygl¹da
znacznie lepiej.
Angel Montoro, zawodnik Wis³y: – Rzeczywiœcie pocz¹tek meczu
nie by³ najlepszy, by³y albo s³abe
rzuty, albo niezbyt klarowne akcje.
Pozytywnie wygl¹da³a tylko obrona.
Goœcie wykonywali rzuty przy sygnalizowanej przez sêdziów grze na
czas. Na parkiecie spotka³y siê dwie
dobre dru¿yny, które prezentuj¹ podobn¹ jakoœæ, lepszy okaza³ siê jednak KIF. Czeka nas du¿o pracy, ale
jeœli wykonamy to, co za³o¿y³ trener,
to mo¿emy jeszcze sporo meczów
wygraæ. Fajnie, ¿e w koñcówce uda³o siê odrobiæ straty i ostatecznie ten
wynik nie wygl¹da tak Ÿle.

8 marca Wis³a wraca na boisko

Dwa zwyciêstwa
W minionym tygodniu pi³karze
no¿ni Wis³y P³ock rozegrali dwa
spotkania kontrolne. Obydwa wygrali i to wysoko.
W œrodê podopieczni trenera Marcina Kaczmarka pokonali 6:1 Pelikana £owicz. Bramki dla p³ockiej
dru¿yny strzelali kolejno: £ukasz
Sekulski (39. min z karnego); Albert
Taar; Pawe³ Kaczmarek; Marcin
Krzywicki; Janusz Dziedzic (80.
min z karnego) oraz Marcin Krzywicki w 88. min. Gola dla goœci
strzeli³ Krzysztof Brodecki w 85.
min z rzutu karnego.
Wis³a wyst¹pi³a w sk³adzie: Kie³pin (46’ Szczepankiewicz) – Hiszpañski (20’ Stefañczyk), Magdoñ
(45’ Sielewski), Radiæ (65’ Warzyñski), Abramowicz (46’ Hempel), Janus (46’ zawodnik testowany), Góralski (60’ Dombrowski), Wlaz³o
(46’ Burkhardt), Taar (46’ Dziedzic), Kaczmarek (46’ Grudzieñ),
Sekulski (46’ Krzywicki).
W sobotê pi³karze Wis³y wygrali
3:0 z Pogoni¹ Siedlce. Bramki dla
p³ockiego zespo³u zdobywali: Se-

D. Ossowski

archiwum

12-latek z Bielska
w kadrze?

kulski, Burkhardt i Daniel Dybiec
(90. min, samobójcza).
Wisła: Kiełpin (46’ Szczepankie-

zło, Taar (46’ Dziedzic, 70’ Dombrowski), Kacprzycki (46’ Kaczmarek), Sekulski (46’ Krzywicki).
Jol.

wicz) – Hiszpański (46’ Stefańczyk),
Magdoń, Radić (45’ Sielewski), Abramowicz (46’ Hempel), Janus (46’ Grudzień), Góralski (46’ Burkhardt), Wla-
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