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Nareszcie grali do koñca

Maszenda z medalem
mistrzostw œwiata

Po stratach punktów z beniaminkami (pora¿ce i remisie) Wis³a
pojecha³a do spadkowicza z ekstraklasy, Zag³êbia Lubin. Kibice
z obawami czekali na ten pojedynek. Mieli zagraæ z liderem tabeli
I ligi, dru¿yn¹ z bardzo du¿ym bud¿etem i z silnym sk³adem. To
mia³ byæ najtrudniejszy rywal
w tym sezonie.
Ale p³ocki zespó³ bardzo lubi
trudnych rywali i, jak pokaza³ po raz
kolejny, wcale siê ich nie boi. Przypomnijmy, ¿e kilka miesiêcy temu,
w poprzednim sezonie, nafciarze byli nazywani Janosikami. Pokonywali
dru¿yny z czo³ówki tabeli, przegrywaj¹c z tymi z do³u.
P³occzanie zaczêli z ogromnym
animuszem, atakowali, czym bardzo
zaskoczyli rywali. Ale Zag³êbie
szybko odzyska³o swój rytm gry i w
17. min bezlitoœnie wykorzysta³o
b³¹d pi³karzy Wis³y. Micha³ Papadopulos zdoby³ pierwszego gola i wydawa³o siê, ¿e kolejne padn¹ szybko,
bo z p³ockich pi³karzy, przynajmniej
na chwilê, usz³o powietrze.
Na szczêœcie zawodnicy Wis³y
wytrzymali do przerwy i w II po³owie znów zaczêli dominowaæ na
murawie. Tym razem nie tylko przez
kwadrans. Inna sprawa, ¿e wziêcie
rozpêdu u³atwi³ im jeden z obroñców Zag³êbia, który zagra³ rêk¹ na
polu karnym. Sêdzia pokaza³ na jedenastkê, a na gola zamieni³ j¹
Krzysztof Janus. Wis³a doprowadzi³a do remisu.
I kiedy wydawa³o siê, ¿e obie dru¿yny s¹ zadowolone z wyniku, przysz³a 72. min. W zamieszaniu pod-

bramkowym, strza³em w d³ugi róg,
pokona³ bramkarza Zag³êbia Marko
Radiæ. W 83. min fantastyczn¹ sytuacjê wykorzysta³ £ukasz Kacprzycki,
ustalaj¹c wynik pojedynku na 1:3. Po
raz pierwszy w tym sezonie p³ocki
zespó³ zdoby³ komplet punktów i to
nie byle gdzie, bo na boisku lidera tabeli i spadkowicza z ekstraklasy.
Przed meczem prezes Wis³y P³ock
Jacek Kruszewski powiedzia³, ¿e
pewnie mecz zakoñczy siê wynikiem 2:2. Przewidzia³ liczbê zdobytych bramek, ale Ÿle je podzieli³.
Jednak na pewno nie ma ¿alu, ¿e jego przepowiednia siê nie spe³ni³a
i zespó³ zdoby³ komplet punktów.
W sobotê Wis³a bêdzie goœciæ kolejnego beniaminka, Chrobrego G³ogów, ale mamy jednak nadziejê, ¿e

czasy, gdy p³occy pi³karze oddawali
punkty mniej doœwiadczonym zespo³om, s¹ ju¿ histori¹. Mecz rozpocznie siê o godz. 18.00.
 Zagłębie: Forenc – Woźniak, Godal, Jach, Oleksy, Przybecki (39’ Janoszka; K. Piątek), Kubicki, Ł. Piątek,
Kwiek, Błąd (75’ Jagiełło), Papadopulos.
Wisła: Kiełpin – Stefańczyk, Magdoń, Radić, Hiszpański, Janus, Góralski, Kostrzewa, Burkhardt (79’ Wlazło),
Kacprzycki (88’ Jabłoński), Krzywicki
(69’ Piotr Ruszkul).
Pozostałe wyniki: Bytovia – Stomil
0:1, Pogoń – Wigry 0:0, Chrobry –
Chojniczanka 1:2, Olimpia – Flota 0:2,
Katowice – Termalica 1:2, Dolcan –
Miedź 2:0, Sandecja – Widzew 2:0, Tychy – Arka 1:2.
Jol.
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Termalica Bruk Nieciecza
Zag³êbie Lubin
Arka Gdynia
Sandecja Nowy S¹cz
Dolcan Z¹bki
Pogoñ Siedlce
Stomil Olsztyn
Bytovia Bytów
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Wis³a P³ock
Olimpia Grudzi¹dz
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P³occzanki na zgrupowaniu
towaniem fizycznym, a na popo³udniowych treningach skupiamy siê
na odbiorze, zagrywce i obronie
pola. W obozie uczestniczy 40
dziewcz¹t z p³ockich szkó³ – mówi
trener najstarszej grupy dziewcz¹t,
Jerzy Chêciñski.
Grupa minisiatkówki trenuje pod
okiem Marzeny Waku³y, m³odziczkami opiekuje siê trener Mariusz Kwolek, a grup¹ kadetek i juniorek – Jerzy
Chêciñski. – Na sobotnim treningu

Maraton p³ywacki dooko³a Sobótki

Do zobaczenia za rok

Archiwum

Archiwum

Szlifuj¹ formê
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Micha³ w Stambule

W Stambule rozgrywane s¹ mistrzostwa œwiata w bryd¿u sportowym U-15. W reprezentacji Polski
gra jeden z najm³odszych zawodników turnieju, Micha³ Maszenda
z Bielska, który ju¿ ma pewny medal.
Z powodów technicznych nie mo¿emy podaæ, czy jest to medal srebrny, czy z³oty, gdy¿ mecz fina³owy
z Francj¹ reprezentacja Polski zagra³a w poniedzia³ek w godzinach wieczornych, po oddaniu Tygodnika
P³ockiego do druku.
Wiêcej informacji na temat mistrzostw oraz informacjê, czy Micha³ zosta³ mistrzem czy wicemistrzem œwiata, czytelnicy znajd¹
w wydaniu internetowym TP i w nastêpnym numerze Tygodnika. Jol.

Tabela po 3. kolejce

Siatkarki z MUKS Volley P³ock

Przed dwoma tygodniami
w trzech grupach rozpoczê³y
przygotowania do nowego sezonu siatkarki MUKS Volley
P³ock. Ca³a ekipa wraca do P³ocka 23 sierpnia.
Pierwszy tydzieñ przygotowañ
dziewczêta spêdzi³y na obiektach
III LO, a od 12 sierpnia formê szlifuj¹ w Lidzbarku Welskim, na
zgrupowaniu sportowym. – Pracujemy przede wszystkim nad przygo-

Archiwum

Zag³êbie Lubin – Wis³a P³ock 1:3 (1:0)

rozegraliœmy swój pierwszy sparing
z zespo³em z Lesznowoli, równie¿
przebywaj¹cym tu na obozie. Juniorki i kadetki g³adko odprawi³y przeciwniczki, wygrywaj¹c 25:12; 25:8
i 25:18 – cieszy siê trener.
P³ocka dru¿yna ma zaplanowany
jeszcze jeden mecz kontrolny. Po
przyjeŸdzie dziewczêta przez trzy
dni bêd¹ odpoczywaæ, a potem rozpoczn¹ siê przygotowania na w³aJol.
snych obiektach.

W œwietnej atmosferze rozgrywany by³ maraton p³ywacki dooko³a Sobótki. W ¿adnych innych
tego typu zawodach nie zdarza siê,
by po p³ywaniu zawodnicy wychodzili z wody i zaczynali biec. P³ockie rozwi¹zanie zosta³o znakomicie przyjête przez zawodników
i kibiców.
Na linii mety maratonu p³ywackiego dooko³a Sobótki zameldowa³o
siê 50 zawodników, którzy reprezentowali miêdzy innymi: P³ock, Warszawê, Poznañ i Wroc³aw. P³ywacy
œcigali siê, na ró¿nych dystansach,
mieli do przep³yniêcia np. 500-metrow¹ pêtlê, po ukoñczeniu której
musieli przebiec 50 m po pla¿y. Tak
rozgrywanych zawodów nie ma nigdzie w kraju. Dziêki takiemu regulaminowi kibice na bie¿¹co œledzili
przebieg rywalizacji oraz znali miejsca swoich faworytów.
– To dla nas wielka satysfakcja, ¿e
zaproponowana przez nas formu³a
zawodów spodoba³a siê p³ywakom –
cieszy³ siê po zawodach organizator
Sebastian Dymek z MZOS. – To jedyne takie zawody rozgrywane w kraju.
Zawodnicy szeœæ razy wychodzili na
brzeg, dziêki czemu widzowie widzieli
ca³¹ sytuacjê na trasie. Po maratonie
p³ywacy zapowiadali, ¿e za rok równie¿ chêtnie wystartuj¹ w takich zawodach, a my obiecaliœmy, ¿e zorganizujemy drug¹ edycjê.
Pogoda dopisa³a, co prawda si¹pi³
lekki deszcz, ale dla zaprawionych
w bojach maratoñczyków nie by³ to
problem. Zawodnicy zostali sklasyfikowani w siedmiu kategoriach.
W najm³odszej kategorii, dla p³ywaków w wieku od 12 do 19 lat, na

dystansie 1500 m zwyciê¿y³a: Anna
Solak przed Izabel¹ Lum¹ (obie
z P³ocka) i Wiktori¹ Woronko z Gi¿ycka. Wœród ch³opców najlepszy
by³ £ukasz Solak, który wygra³ z:
Pascalem Zamorskim (obaj z P³ocka), Krzysztofem Woronko z Gi¿ycka i Igorem Makowskim z P³ocka.
W gronie pañ w wieku 35 lat
i starszych wygra³a Ewa Sza³a z Kozieg³ów przed p³occzank¹ Agnieszk¹ Bur¿ack¹-Tyc, a wœród mê¿czyzn
w wieku 50 lat i starszych najszybszy okaza³ siê Stefan Skrzypek
z Wroc³awia, który wyprzedzi³ Lucjana Dudê z P³ocka oraz Micha³a
Erdmañskiego z Witkowa i Zbigniewa Zieliñskiego z £om¿y, którzy na
mecie mieli ten sam czas.
Na dystansie 2000 m p³ynê³y panie w wieku 20–34 lat i panowie
35–49 lat. Najlepsi w tych kategoriach okazali siê: Izabela Grzegorczyk z Poznania, Weronika Rutkowska z P³ocka, Aneta Turalska
z Sierpca i Emilia Sopoliñska z Gostynina oraz Andrzej Zakrzewicz
z P³ocka, S³awomir Staszczyk z Lasocina i Adam Budzi³o z P³ocka.
Na najd³u¿szym dystansie startowali panowie w wieku od 20 do 34
lat. W tej konkurencji stawka czterech najszybszych zawodników by³a
bardzo wyrównana. Zwyciê¿y³ Piotr
Szewczyk z £odzi przed Tomaszem
Biadoniem z Warszawy oraz Rados³awem Wyrwasem i Kamilem Doboszem (obaj z P³ocka), którzy na
mecie mieli ten sam czas. Na tym
dystansie na mecie zameldowali siê
tak¿e p³occzanie: Maciej Stefañski,
Pawe³ Rusinek, Jakub Stañczak
Jol.
i Kamil Jakubowski.
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