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Maszenda na podium

Rafa³ Maszenda (w œrodku) to prawdziwa chluba Bielska
W Szczyrku rozegrany zosta³
XIII m³odzie¿owy festiwal bryd¿owy, któremu nadano rangê mistrzostw Polski AZS. W zawodach
znakomicie wypad³ bielszczanin
Rafa³ Maszenda.
W festiwalu w Szczyrku wziê³o
udzia³ dwóch zawodników z P³ocka:
bracia Tomasz i Przemek Wiœniewscy
oraz bryd¿ysta z Bielska Rafa³ Maszenda (starszy brat utytu³owanego
Micha³a, mistrza œwiata w kategorii
U-15). M³odzi sportowcy rozegrali
turnieje: par na maxy i na impy, turniej
indywidualny oraz turniej teamów.
Zawody rozegrane zosta³y w czasie
d³ugiego listopadowego weekendu,
a atrakcyjne miejsce mistrzostw sprawi³o, ¿e na starcie stanê³o ponad 200
zawodników, w tym wielu medalistów
mistrzostw Polski, Europy i œwiata
w ró¿nych m³odzie¿owych kategoriach
wiekowych. W turnieju na impy najlepsza okaza³a siê para Piotr Pasiêk i Kacper Kopka (Kacper to bryd¿owy partner
Micha³a i obecny mistrz œwiata). Na 11.
miejscu uplasowali siê bracia Wiœniewscy. W turnieju wystartowa³o 101 par.

W turnieju indywidualnym zawodnicy z p³ockiego okrêgu nie zanotowali sukcesów, ale za to znakomicie
spisali siê w turnieju na maxy. Wielki
sukces odnieœli Rafa³ Maszenda wraz
z Tomaszem Sadowskim, którzy zajêli II miejsce w gronie 108 startuj¹cych par i zostali wicemistrzami Polski AZS.
Jeszcze wiêkszym sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ zawodników
w turnieju teamów. Rafa³ Maszenda,
Krystian Dowolski oraz Maciek Boczar i Pawe³ P³ocki okazali siê najlepsi w rundzie eliminacyjnej. W pó³finale pokonali dru¿ynê, w sk³adzie
której grali aktualni mistrzowie œwiata U-15 – bracia Patreucha. W finale,
co by³o ogromn¹ niespodziank¹, nasi
zawodnicy pokonali faworytów.
W sk³adzie dru¿yny rywali zagrali
miêdzy innymi doskonale znani na
„rynku bryd¿owym” i graj¹cy w 1.
Lidze: £ukasz Brede i Pawe³ Jassem.
Rafa³ Maszenda z Bielska studiuje
prawo na UW i jest cz³onkiem warszawskiej dru¿yny AZS graj¹cej w III
Jol.
lidze.

Chrobry G³ogów – Orlen Wis³a P³ock 21:27 (14:12)

Po pierwszej po³owie
pachnia³o sensacj¹
Niewiele brakowa³o, a spotkanie,
w którym Orlen Wis³a by³a faworytem, znów skoñczy³oby siê strat¹
punktów. Chrobry G³ogów by³ bliski sprawienia niespodzianki i robi³
wszystko, by wygraæ pojedynek.
Nie na wiele siê to jednak zda³o,
choæ I po³owa wyraŸnie nale¿a³a do
gospodarzy. I to nie dlatego, ¿e grali
oni znakomicie, ale dlatego ¿e p³occzanie nie radzili sobie w ataku ani
w obronie. Ma³o tego, podopieczni
Manolo Cadenasa na przerwê schodzili z mniejsz¹ liczb¹ punktów ni¿
zawodnicy z G³ogowa.
Na szczêœcie p³occzanie mieli
w swoich szeregach Tiago Rochê,
który tego dnia by³ wyj¹tkowo dobrze dysponowany i skrzêtnie wyko-

rzystywa³ wszystkie swoje sytuacje
strzeleckie. Ostatecznie p³occzanie
wywalczyli komplet punktów, ale
nie do koñca mo¿na byæ zadowolonym ze stylu, w jakim to osi¹gnêli.
ORLEN Wisła: Wichary, Corrales –
Kwiatkowski, Daszek 1, Racotea 1,
Tioumentsev, Wiśniewski 3, Ghionea
3, Rocha 11, Jurkiewicz 1, Zelenović
3, Montoro 2, Nikčević 2.
Chrobry: Stachera, Kapela – Kaczmarek 1, Bednarek 1, Witkowski 1,
Płócienniczak, Świtała, Mochocki 5,
Tylutki 2, Biegaj, Babicz 6, Kandora 1,
Świątek 3, Kubała 1.
Pozostałe wyniki: Vive – Wybrzeże
25:22, Zagłębie – Górnik 34:33, Pogoń – Stal 26:36, Nielba – Kwidzyn
22:34, Śląsk – Azoty 29:36.
Jol.

Tabela po 9 kolejkach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vive Tauron Kielce
Orlen Wis³a P³ock
Gaz System Pogoñ Szczecin
Górnik Zabrze
Stal Mielec
Zag³êbie Lubin
SPR Chrobry G³ogów
MMTS Kwidzyn
Azoty Pu³awy
Œl¹sk Wroc³aw
Wybrze¿e Gdañsk
Nielba W¹growiec

38 Tygodnik P³ocki

18
15
14
12
10
9
7
6
6
5
6
2

312-227
290-237
286-247
287-265
272-260
280-289
216-239
269-265
249-272
230-279
220-269
208-270

28 listopada w Orlen Arenie Gala King of Kings

Rajewski zostanie królem
wagi lekkiej?
Kibice sztuk walki, kick-boxingu i muay thai zadaj¹ sobie pytanie, co bêdzie g³ównym wydarzeniem gali King Of Kings World
Grand Prix 2014 w p³ockiej Orlen
Arenie 28 listopada. Organizatorzy odpowiadaj¹: International
Bushido Federation we wspó³pracy z polsk¹ grup¹ International
Fighting Group zamierza trzymaæ
siê tradycji: uczestnikami walki
wieczoru bêd¹ zwyciêzcy turnieju
wagi lekkiej.
W wadze lekkiej zaprezentuje siê
czterech œmia³ków: dwóch z Polski,
i po jednym z Niemiec i Holandii.
– To tradycja gal King of Kings
World GP i uk³on w stronê polskiego
kibica. Z setek œwietnych fighterów
w kraju nad Wis³¹, po ¿mudnej selekcji, wybrano dwóch gwarantuj¹cych najwy¿szy œwiatowy i europejski poziom. S¹ nimi mistrz Europy
muay thai Mateusz Kopiec z Warszawy i wielokrotny mistrz Polski wushu Robert „Junior” Rajewski
z P³ocka – mówi Donatas Simanaitis, organizator zawodów, szef International Bushido Federation.
Ta dwójka reprezentowaæ bêdzie
Polskê w starciu z dwoma zagranicznymi fighterami. Chris Baya
z Holandii bêdzie rywalem Rajewskiego, a Max Roll z Niemiec
zmierzy siê z Kopcem. Obaj przeciwnicy polskich zawodników reprezentuj¹ najwy¿szy europejski
poziom i s³ynne kluby: Mikes Gym
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Akademickie mistrzostwa Polski w bryd¿u

z Amsterdamu (Baya) i Hammer
Gym Hamburg (Roll). – Trudno
wskazaæ faworyta, gdy¿ ka¿dy
z tych zawodników zas³uguje na
miano gwiazdy, ale król bêdzie tylko jeden i wy³oni go dopiero wielki
fina³ – doda³ Simanaitis.
Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e
Orlen Arena bêdzie tego dnia pêkaæ
w szwach. Wiadomo, ¿e nie wszyscy
sympatycy tej imprezy bêd¹ mogli
pojawiæ siê w P³ocku. Kto nie przyjedzie do Orlen Areny, by dopingo-

waæ zawodników na ¿ywo, bêdzie
móg³ obejrzeæ pojedynki w europejskich stacjach telewizyjnych. Przed
telewizorami zasi¹d¹ widzowie, którzy mog¹ odbieraæ stacje Fight Box
i Eurosport.
W Gali udzia³ weŸmie jeszcze
dwoje p³occzan. Na ringu kibice bêd¹ mogli podziwiaæ mistrzyniê œwiata w kick-boxingu i pierwsz¹, walcz¹c¹ kobietê w KSW, Martê Chojnosk¹, która zmierzy siê z reprezentuj¹c¹ Niemcy Turczynk¹ Ummi Erdogan. Nastêpnie wyst¹pi mistrz Europy muay thai Piotr WoŸnicki, a jego rywalem bêdzie silny Tadas Jonkus z Litwy. Dla obojga p³occzan
bêdzie to tak¿e d³ugo oczekiwana
mo¿liwoœæ walki przed w³asn¹ publicznoœci¹, na jednej z najpowa¿niejszych œwiatowych imprez kick-boxingu, jakie daje marka King of
Kings.
Warto ju¿ teraz zaopatrzyæ siê
w bilet i ogl¹daæ to wydarzenie
w hali Orlen Arena w P³ocku 28 listopada. Tygodnik P³ocki otrzyma³
od organizatorów 10 podwójnych
wejœciówek na to wydarzenie. Wystarczy zadzwoniæ do redakcji 20 listopada o godz. 10.00 i odpowiedzieæ, barwy jakiego klubu reprezentuje Robert „Junior” Rajewski.
Dziesiêæ osób, które w czwartek najszybciej dodzwoni siê pod nr (24)
262 55 88, bêdzie mog³o na ¿ywo
ogl¹daæ nie tylko reprezentantów
Jol.
P³ocka.

Okaza³e zwyciêstwo na zakoñczenie rozgrywek

Pi³karki no¿ne Królewskich wygra³y 11:1
Pi³karki Królewskich ostatni
mecz ligowy w tym roku rozegra³y
w Otwocku z miejscowym Startem.
P³ockie „Pomarañcze” przez ca³e
spotkanie wyraŸnie dominowa³y na
boisku, stwarzaj¹c groŸne, kombinacyjne akcje bramkowe. Ostatecznie pokona³y rywalki 11:1, a dodaæ
trzeba, ¿e tradycyjnie, jak w ca³ej
rundzie, do dyspozycji trenera by³o
tylko 13 zawodniczek.
Pierwsz¹ bramkê dla p³occzanek
ju¿ w 4. min zdoby³a Julia Krawczyk,
która wykoñczy³a solow¹ akcjê Darii
Nowak. Dwie minuty póŸniej na listê
strzelczyñ wpisa³a siê Klaudia £yziñska, a w 13. min, po b³yskawicznym
przejœciu z obrony do ataku, na 0:3
podwy¿szy³a Daria Nowak. W tej po³owie gole dla pomarañczowych zdobywa³y jeszcze Daria Przybysz oraz
Daria Kusa. Miejscowe nie by³y w stanie ani razu zagroziæ bramce Królewskich, a pierwsze 40 minut rozgrywa³o siê g³ównie na ich po³owie, gdzie
p³occzanki radzi³y sobie dobrze z cofniêtym zespo³em rywala.
II po³owa, podobnie jak I, rozpoczê³a siê od bramki Julii Krawczyk, trzy
minuty po rozpoczêciu spotkania. Pi³karki z P³ocka kontrolowa³y przebieg
pojedynku, dochodz¹c do wielu sytuacji bramkowych. W 60. min w miejsce Klaudii Stradomskiej na boisku
pojawi³a siê Paulina Mrówczyñska.
Królewskie, prowadz¹c wysoko i maj¹c du¿¹ przewagê na boisku, zwolni³y tempo i przesta³y graæ agresywnie
w odbiorze, co w 65. min skoñczy³o
siê strat¹ bramki. Dla rywalek by³ to
jednak pocz¹tek katastrofy. W ci¹gu
ostatnich 15 min spotkania do ich
bramki trafia³y kolejno: 2 razy Daria
Nowak, Paulina Mrówczyñska, Julia
Krawczyk oraz Klaudia £yziñska.

Na ligowe boiska Królewscy wróc¹
na prze³omie marca i kwietnia. W ci¹gu d³ugiej, zimowej przerwy pi³karki
bêd¹ trenowaæ 4 razy w tygodniu.
W ferie czeka je obóz zimowy.
KS Królewscy P³ock: Marta Huæko – Kinga Lisiewska, Marta Majerowska, Angelika Materek, Natalia
Marciniak, Klaudia £yziñska, Klaudia
Stradomska (60’ Paulina Mrówczyñska), Daria Przybysz, Daria Kusa, Julia Krawczyk, Daria Nowak.
Po meczu Klaudia £yziñska powiedzia³a: – Wysz³yœmy na boisko pewne
siebie i z przekonaniem, ¿e wygramy
ten mecz. Wynik jest zadowalaj¹cy.
Czêsto zmienia³yœmy strony i wspó³pracowa³yœmy ze sob¹. Nasze przeciwniczki rzadko przebywa³y na naszej
po³owie. Potrafi³yœmy szybko odebraæ
im pi³kê i od nowa budowaæ akcjê. By³o sporo strza³ów z naszej strony, jednak czasami próbowa³yœmy trafiæ do
bramki ze zbyt du¿ej odleg³oœci.
Natalia Marciniak: – Zagra³yœmy

dobry mecz. Od pocz¹tku narzuci³yœmy przeciwnikowi swój styl gry i kontrolowa³yœmy sytuacjê na boisku, dziêki czemu zdoby³yœmy 11 bramek.
Swoje zawodniczki pochwali³ trener
Adrian Piankowski: – Przez ca³¹ rundê nie mogliœmy skorzystaæ ze wszystkich pi³karek, dziêki czemu dziewczyny
mog³y pokazaæ swoje umiejêtnoœci na
innych pozycjach. Skorzysta³em z tego,
zagraliœmy innym systemem i muszê
szczerze przyznaæ, ¿e jestem zadowolony. Pi³karki wywi¹zywa³y siê ze swoich
zadañ na nowych pozycjach, dobrze ze
sob¹ wspó³pracowa³y. Ponadto gra
by³a p³ynna, akcjom nie brakowa³o
dynamiki. Oczywiœcie nie ustrzegliœmy siê b³êdów, szczególnie straconej bramki, ale widaæ by³o wœród
dziewczyn tê radoœæ z gry, któr¹ zatraci³y w ostatnich spotkaniach. Czeka nas bardzo intensywna zima, bardzo du¿o pracy, aby na wiosnê graæ
jeszcze lepiej i przyci¹gn¹æ kibiców
Jol.
na trybuny.
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