sport
TOP 16 Ligi Mistrzów

Pokonaæ Veszprem
W sezonie 1997/98 p³ocki zespó³
wzi¹³ udzia³ w Pucharze Zdobywców Pucharów, gdzie trafi³ w pierwszej rundzie na Elekromos Budapeszt. Rywale nie dali podopiecznym Bogdana Zaj¹czkowskiego najmniejszych szans. Pierwszy mecz
zakoñczy³ siê pora¿k¹ 20:27, zaœ
drugi 17:25. Drugie spotkanie p³occzanie rozegrali przed w³asn¹ publicznoœci¹, a w II po³owie zdobyli
tylko 5 bramek.

Debiut z Veszprem
Z zespo³em Fotex KC Veszprem
p³occzanie spotkali siê w Lidze Mistrzów w sezonie 2002/2003. Niestety nie by³ to udany start w rozgrywkach. Wis³a wygra³a tylko jedno spotkanie – z greckim Panellinios
AC Ateny i zajê³a III miejsce w 4dru¿ynowej grupie.
Wis³a trafi³a wówczas na dwie
utytu³owane dru¿yny: wspomniane
Veszprem i SC Magdeburg. Nas
bardziej interesuje historia z mistrzem Wêgier, bo bardzo byœmy
nie chcieli, ¿eby siê powtórzy³a.
Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e zawodnicy Veszprem byli wówczas,
podobnie jak teraz, jedn¹ z najlepszych dru¿yn: zakoñczyli sezon
2001/2002 w Europie sukcesami –
znaleŸli siê w finale Ligi Mistrzów
i Superpucharu Europy.
W nr. 40 Tygodnika P³ockiego z 5
listopada 2002 roku pisaliœmy:
„P³ocki zespó³ ma d³ug¹ ³awkê, jest
solidnie przygotowany i tanio nie
zamierza sprzedaæ skóry. Przeciwnicy s¹ bardzo doœwiadczeni i nie bêd¹ musieli obawiaæ siê tremy beniaminka w rozgrywkach Ligi Mistrzów”.
A jednak p³ocki zespó³ nie zagra³
na 100% tak, jak oczekiwali tego kibice. Pope³ni³ mnóstwo b³êdów,
miêdzy innymi nie wykorzysta³ 5
rzutów karnych. TP napisa³ po meczu: „Zadowoleni z wystêpu mog¹
byæ tylko S³awomir Szmal, który
obroni³ kilka mocnych strza³ów, Damian Drobik oraz Witalij Titow, którego strza³y sprawia³y najwiêcej
trudnoœci Arpadowi Sterbikowi.
W pierwszym meczu, przegranym
25:30, na boisku wyst¹pili:

Wisła: Szmal, Marszałek, Góral –
Niedzielski 5, Kisiel, Drobik 6, Wleklak
4, Mokrzki, Titov 3, Zołoteńko 1, Dębski 1, Wuszter, Jurasik 5, Paluch.
Fotex: Sterbik, Fazekas – Aldazabal, Eles 2, Perez 6, Csoknyai, Lazarov 6, Toth, Ivancsik, Dzomba 8, Pasztor 4, Gal 2, Zsogmond 2, Jovic.

Mecz obserwowa³o na ¿ywo
w Blaszak Arenie 1100 widzów,
choæ pojemnoœæ hali wynosi³a wtedy
oko³o 800 osób. 300 kibiców ogl¹da³o spotkanie na telebimach.
W drugim spotkaniu Wis³a uleg³a
wêgierskiemu zespo³owi 24:38
(14:20), a relacjê z tego spotkania
zatytu³owaliœmy „Bezradni jak dzieci”. Mamy nadziejê, ¿e spotkanie
w TOP 16 zatrze tê przykr¹ historiê,
a drugi dwumecz bêdzie okazj¹ do
znacznie lepszych wspomnieñ.

Ostatni rywal
Ostatnim wêgierskim rywalem
Wis³y w rozgrywkach Ligi Mistrzów by³ Pick Szeged, wielokrotny
mistrz Wêgier, zespó³ uznany na europejskiej arenie. P³occzanie przegrali obydwa pojedynki, 16:26
i 17:26. By³y to widowiska, o których najlepiej by³o szybko zapomnieæ.
Wis³a w tej edycji Ligi Mistrzów
przegra³a wszystkie swoje mecze, na
dodatek zrobi³a to w fatalnym stylu.
Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e p³ocka ekipa skompromitowa³a siê na
arenie europejskiej. Na szczêœcie
kolejna przygoda w Lidze Mistrzów
zakoñczy³a siê na TOP 16, a w tym
sezonie Wis³a stoi przed szans¹, by
jeszcze wynik poprawiæ.
Szansa jest niewielka, Veszprem
bowiem to jedna z najlepszych europejskich dru¿yn, która wygra³a swoj¹
grupê, notuj¹c jedyn¹ pora¿kê z Motorem Zaporo¿e 22:26 i remis 25:25
z Rhein Necker Lowen w meczu rozgrywanym w Niemczech. Pozosta³e
mecze, w tym z Celje Pivovarna Lasko, Croatia Osiguranje Zagrzeb i St.
Petersburg, Wêgrzy wygrali.
Mecze z Veszprem odbêd¹ siê:
w P³ocku 23 marca o godz. 19.00,
zaœ rewan¿owy, na wyjeŸdzie, 29
marca o godz. 14.00.
Jola Marciniak

D. Ossowski

Po raz pierwszy na podium mistrzostw Polski seniorów pi³ki
rêcznej p³ocka dru¿yna Wis³y stanê³a w sezonie 1989/1990, kiedy to
zdoby³a historyczny, br¹zowy medal. Miejsce na podium nagrodzono udzia³em w pucharze EHF.
Niestety debiut na arenie europejskiej zakoñczy³ siê pora¿k¹ p³occzan w dwumeczu z SC Empor
Rostock.
Od tej chwili rozpoczyna siê historia wystêpów Wis³y P³ock na arenie europejskiej, na której, z niewielk¹ przerw¹, spowodowan¹ problemami finansowymi, a nie sportowymi, p³occzanie radz¹ sobie do
dziœ. Przed dwoma laty i w tym roku
awansowali do TOP 16 Ligi Mistrzów, co jest ogromnym sukcesem.
Tylko czterokrotnie przez te prawie 25 lat p³ocka ekipa podejmowa³a zespo³y z Wêgier. Pierwszy raz
w 1991, kiedy po zajêciu II miejsca
w mistrzostwach Polski trafi³a do
I rundy pucharu EHF na PEMU Honved Budapeszt. Jak wspomina Wojciech Majchrzak w ksi¹¿ce „50 lat
p³ockiego szczypiorniaka”, znakomitym kompendium wiedzy o pi³ce
rêcznej, „Pierwsze spotkanie rozegrane w P³ocku rozstrzygnê³o siê
w koñcówce. W ostatnich 10 minutach ze stanu 16:15 wiœlacy doprowadzili do koñcowego wyniku
23:16”.
Starsi kibice pamiêtaj¹ znakomite
koñcówki meczów Wis³y. Bywa³o,
¿e zespó³ gra³ przeciêtnie ca³y mecz,
a w ostatnich minutach, miêdzy innymi dziêki znakomitym pi³kom
rzucanym przez Andrzeja Marsza³ka
na kontrê, udawa³o siê wysoko wygrywaæ. P³ocki bramkarz by³ doskonale znany w kraju z podañ, na które nikt w lidze nie potrafi³ znaleŸæ
recepty. Warto dodaæ, za ksi¹¿k¹ W.
Majchrzaka, ¿e w tym spotkaniu zadebiutowa³ obecny prezes SPR Wis³a P³ock Robert Raczkowski.
W rewan¿u w Budapeszcie Wis³a
uleg³a rywalowi trzema golami, ale
awansowa³a do II rundy, w której
wyeliminowa³a jugos³owiañsk¹ Borac Banja Luka. Europejsk¹ przygodê podopieczni trenera Marka Motyczyñskiego zakoñczyli na dwumeczu z hiszpañsk¹ ekip¹ CBM Alzira
Avidesa.

Zagrali dla Marka Jakóbczaka

Petrochemia P³ock
– Polonia Warszawa
M³odsi kibice nie pamiêtaj¹, ale
starsi na pewno znali Marka Jakóbczaka, który od wiosny 1996
do koñca 1998 roku wystêpowa³
w barwach Petrochemii P³ock (w
sezonie 1997/98 w najwy¿szej klasie rozgrywkowej, I lidze). Wraz
z nim po boisku biegali wtedy miêdzy innymi: Piotr Soczewka, Pawe³ Sobczak, Ryszard Remieñ, Jacek Popek, Miros³aw Milewski,
Pawe³ Mi¹szkiewicz, Wojtek Ma³ocha, Andrzej Przerada.
Dziœ 44-letni Marek walczy z ciê¿k¹ chorob¹, ale przyjecha³ do P³ocka, by obejrzeæ z trybun mecz swoich kolegów z Polonii Warszawa
i Petrochemii. – Cieszê siê, ¿e mogê
was tu wszystkich widzieæ i mam nadziejê, ¿e w takim gronie spotkamy
siê jeszcze wiele razy – przywita³ siê
z kolegami.

By³o to nie tylko wydarzenie pi³karskie, ale te¿ niesamowite spotkanie,
w którym wziêli udzia³: Janusz Kopeæ, Rados³aw Tomaszewski, Mariusz
Jadczak, Dariusz Strzelecki, Adam
Gilarski, Rafa³ Witkowski, Micha³
Szustak, Andrzej Wróblewski, Dariusz DŸwiga³a, Arkadiusz Bolimowski, Przemys³aw Kostyk, Bogdan Korkowski i Robert Kaczyñski (wystêpuj¹cy w barwach Polonii) oraz Grzegorz Pietrzak, Jacek Lasocki, Wojciech Ma³ocha, Ryszard Remieñ, Marek Witkowski, Bogdan JóŸwiak, Artur Serocki, Piotr Soczewka, Artur
Kapela, Micha³ Pesta, Pawe³ Kêdzierski, Pawe³ Sobczak, Pawe³ Dylewski,
Krzysztof Kwasibowski, Rafa³
Szczytniewski, S³awomir Gula i Zbigniew Wyciszkiewicz. Trenerami
p³ockiego zespo³u byli Leszek HaraJol.
basz oraz Grzegorz Wenerski.

Zapraszamy na trybuny
Piłka ręczna
TOP 16 Ligi Mistrzów, 23 marca, godz. 19.00:
Orlen Wis³a P³ock – MKB Veszprem.
Mecz rewan¿owy odbêdzie siê 29 marca o godz. 14.00.
Superliga, 19 marca:
KPR Legionowo – Orlen Wis³a.
I liga kobiet, 22 marca:
Aussie Sylex Sambor Tczew – MMKS Jutrzenka.

Piłka nożna

Bryd¿

XXIII Bieg Wagarowicza

Wicemistrzowie Polski Pierwszy dzieñ wiosny
na sportowo

P³occy doroœli bryd¿yœci raczej wiêkszych sukcesów
na wa¿nych imprezach nie osi¹gaj¹, za to m³odzie¿ kilka razy w roku zdobywa jakiœ medal.
W Warszawie rozegrane zosta³y mistrzostwa Polski juniorów: 19- i 20-letnich oraz w przedziale 21–25 lat.
P³ocki okrêg reprezentowa³o trzech zawodników: Przemek Wiœniewski i Rafa³ Maszenda (startuj¹cy w kategorii 19–20 lat) oraz w grupie starszej Tomek Wiœniewski.
M³odszy z braci Wiœniewskich, w parze z Karolem Kazanowskim, wywalczy³ tytu³ wicemistrza Polski. Rafa³
w parze z Mart¹ Wójcik zaj¹³ IV miejsce w turnieju par
open, zaœ Tomek Wiœniewski, równie¿ w parze, z Ann¹
£ukaszuk, ukoñczy³ zawody na XI miejscu w turnieju
mikstów. W turnieju dru¿ynowym Karol Kazanowski,
Przemek Wiœniewski, Marta Wójcik i Rafa³ Maszenda zajêli V miejsce.
Przemek Wiœniewski, nowy wicemistrz Polski juniorów, rocznik 1992, jest absolwentem Ma³achowianki
i studentem Politechniki Warszawskiej. Zaczyna³ w wieku 9 lat od szachów, trenowa³ pod okiem Tomasza Zbrzeznego. W wieku 14 lat zacz¹³ graæ w bryd¿a, a wp³yw na
tê decyzjê mieli rodzice, zapaleni bryd¿yœci, graj¹cy w lokalnych turniejach.
Wicemistrzostwo Polski juniorów to drugi sukces
w karierze Przemka. Przed trzema laty zosta³ on wicemistrzem Olimpiady M³odzie¿y Szkolnej.
Jol.
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21 marca o godz. 10.15 na starcie stan¹ uczestnicy pierwszego wyœcigu rozgrywanego w ramach
XXIII Biegu Wagarowicza. Zawody odbêd¹ siê
przy Zespole Szkó³ nr 1 na osiedlu Miêdzytorze.
Bieg Wagarowicza jest organizowany przez UKS
przy Gimnazjum nr 1 w P³ocku, Zespó³ Szkó³ nr 1
oraz Miejski Zespó³ Obiektów Sportowych. Wyniki
zawodów s¹ zaliczane do punktacji dru¿ynowej
p³ockich szkó³ w ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady.
Zawody odbêd¹ siê na trzech dystansach. 970 m
bêd¹ mieli do pokonania: dziewczêta i ch³opcy
z rocznika 2002 i m³odsi, 1160 m: dziewczêta
i ch³opcy w roczniku 2001 i 2000, zaœ 1330 m przebiegn¹ zawodnicy i zawodniczki z roczników: 1995,
1996, 1997, 1998 i 1999.
Najlepsi we wszystkich kategoriach otrzymaj¹ dyplomy, medale i okolicznoœciowe koszulki. Dekoracja odbywaæ siê bêdzie po ka¿dym biegu, a na bie¿¹co bêdzie prowadzona klasyfikacja medalowa szkó³.
Zapraszamy dziewczêta i ch³opców do wziêcia
udzia³u w Biegu Wagarowicza, zaœ kibiców do dopingowania biegaczy.
Jol.

I liga, 22 marca, godz. 17.00:
Wis³a P³ock – ROW Rybnik.
IV liga, 22 marca:
MKS Przasnysz – B³êkitni Raci¹¿, B³êkitni G¹bin – Amator Maszewo, Mazur Gostynin – Korona Ostro³êka.
23 marca, godz. 11.00:
Wis³a II P³ock – Bug Wyszków.

Sport szkolny
Pi³ka rêczna: 18 marca, godz. 9.30, ZSCE, eliminacje pi³ki rêcznej
dziewcz¹t szkó³ ponadgimnazjalnych, grupa A;
19 marca, godz. 10.00, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 8, eliminacje ch³opców, grupa A i B;
20 marca, godz. 10.00, SP nr 16, eliminacje minipi³ki rêcznej ch³opców szkó³ podstawowych, grupa A i B;
24 marca, godz. 10.00, SP nr 16, fina³ minipi³ki rêcznej ch³opców
szkó³ podstawowych;
25 marca, godz. 10.00, Gimnazjum nr 1, fina³ pi³ki rêcznej ch³opców
szkó³ gimnazjalnych.
Siatkówka: 18 marca, godz. 9.30, SP nr 23, siatkarskie czwórki
dziewcz¹t szkó³ podstawowych, fina³.

Turniej Orlika
Do 20 marca przyjmowane s¹ zapisy dru¿yn, które chc¹ wzi¹æ udzia³
w I turnieju ligi Orlika w pi³ce no¿nej, czyli mistrzostwach dzikich dru¿yn, uczniów gimnazjów. Warunkiem przyst¹pienia do turnieju jest
utworzenie zespo³u sk³adaj¹cego siê z uczniów tylko jednej szko³y.
Zawody bêd¹ rozgrywane, jeœli zg³osz¹ siê przynajmniej trzy ekipy,
na boisku przy ul. Zamenhofa na osiedlu Winiary. Zapisy przyjmowane s¹ pod nr. tel. 24 366 26 40, e-mailowo pod adresem:
Jol.
zbo2@mzos.ump.pl lub osobiœcie na Orliku.
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