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P³occy bryd¿yœci w rozgrywkach krajowych

Tenisiœci UKS Victoria Repro P³ock

Zaskoczy³ ich dobry wynik
Takiego wyniku zespo³u tenisa
sto³owego II-ligowej Victorii Repro P³ock chyba nikt siê nie spodziewa³. Nie marzy³ o nim nawet
trener Janusz Rozner, który od 14
lat prowadzi zespó³. Po I rundzie
rozgrywek, dru¿yna zajmuje
I miejsce w tabeli i liczy siê w walce o awans do I ligi.
Od pocz¹tku sezonu 2014/2015
Victoria Repro sz³a w rozgrywkach
jak burza, zajmuj¹c od pierwszej kolejki I miejsce w grupie. Na chwilê,
przed ostatnim meczem, p³occzanie
stracili pozycjê lidera, przegrywaj¹c
ze Spójni¹ II Warszawa gorszym
stosunkiem cz¹stkowych punktów,
ale szybko odzyskali pozycjê najlepszej po I rundzie dru¿yny.
Ostatni pojedynek I rundy rozegrali na wyjeŸdzie z GKTS Wi¹zowna. – Jad¹c na mecz mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e czeka nas bardzo trudne
spotkanie, którego stawk¹ jest
I miejsce w tabeli. Wiedzieliœmy, ¿e
musimy wygraæ. I choæ zwykle przed
spotkaniem na temat wyniku absolutnie z nikim nie rozmawiam, to
w tym przypadku wiadomo by³o, ¿e
liczy siê tylko zwyciêstwo – t³umaczy
trener Janusz Rozner.
Jedno by³o pewne, ³atwo nie bêdzie, bo rywale nie zamierzali siê
poddawaæ i u³atwiaæ zadania p³ockiej ekipie. Z drugiej jednak strony,
zawodnicy Roznera byli wyj¹tkowo
zmotywowani, doskonale wiedzieli,
o jak¹ stawkê graj¹.
I zaczêli jak zawsze, czyli od
dwóch pierwszych zwyciêstw. Dimitrij Fareitarau w imponuj¹cym
stylu pokona³ Kamila Sitka 3:1, (-6,
6, 2, 4), a Bogus³aw Cylwik wypunktowa³ Tomasza Grzybowskiego
3:1 (5, 5, -11, 15). Na „drugim” stole grali Robert Wojnarski z Mateuszem Niedzielskim i Andrzej Wawrzyniak z Mateuszem Stawikowskim.
Robert po niezwykle zaciêtym
meczu, przegra³ 1:3 (-14, 7, -7, -7),

a Andrzej wspi¹³ siê na wy¿yny
swoich umiejêtnoœci, wygrywaj¹c
3:1 (-9, 4, 7, 8). Kibice przeciwników obserwuj¹c pojedynek nie mieli innego wyjœcia, musieli nagradzaæ
oklaskami poczynania rywali. Po
grach indywidualnych Victoria Repro prowadzi³a 3:1, a tenisistów czeka³y pojedynki deblowe.
W meczach deblowych kibice nie
wiedzieli, który stó³ obserwowaæ,
czy patrzeæ na walkê Fareitarau
i Cylwika przeciwko Niedzielskiemu i Stawikowskiemu, czy na Wojnarskiego i Wawrzyniaka, którym
przysz³o walczyæ z Sitkiem i Grzybkowskim.
Na pierwszym stole walka by³a
niesamowita – do koñca, do ostatniej pi³eczki, o ka¿dy punkt. Kibice
mieli œwietny pokaz tej dyscypliny
sportu. Zawodnicy rozegrali piêæ setów, ostatni, ten najwa¿niejszy, decyduj¹cy o zwyciêstwie, p³occzanie
wygrali 3:2 (4, 6, -5, -9, 11). Na drugim stole gospodarze wygrali 3:1 (9,
-4, -4, -7).
Stan meczu by³ 4:2 i do gry wrócili singliœci. Niestety, Wojnarski
przegra³ z Sitkiem 1:3 (-8, 8, -7, -7),
wy¿szoœæ rywala musia³ uznaæ tak¿e
Wawrzyniak, który uleg³ Grzybowskiemu 1:3 (-7, 6, -9, -4). Gospodarze doprowadzili w meczu do remisu 4:4 i o koñcowym wyniku musie-

li zadecydowaæ dwaj tenisiœci, którzy znajduj¹ siê na czele list rankingowych II ligi, Fareitarau i Cylwik.
Dimitrij szybko rozgromi³ rywala
3:0 (6, 6, 6), co potwierdzi³o jego
wysok¹ klasê i I miejsce w rankingu
na koniec I rundy rozgrywek. Okaza³o siê, ¿e znacznie trudniejsze zadanie mia³ Cylwik, który po dwóch
setach przegrywa³ 0:2, a trzeciego
8:10. Na szczêœcie jest to typowy
przyk³ad zawodnika, walcz¹cego do
koñca, wierz¹cego w to, ¿e mo¿na
wygraæ. Na jego konto zapisane by³y cztery kolejne pi³eczki, wygra³
trzeciego seta, a kiedy z³apa³ wiatr
w ¿agle, to i czwartego, i pi¹tego.
Ostatecznie pojedynek zakoñczy³ siê
wynikiem 3:2 (-7, -4, 10, 8, 5), a ca³y mecz 6:4.
Przed rozpoczêciem sezonu zawodnicy mieli postawiony cel: miejsce I-IV, bo tylko ta czwórka jest
„zwolniona” z bitwy o pozostanie
w II lidze na nastêpny sezon. Plan
zosta³ zatem wykonany w 100%
i choæ nikt nie stawia³ na p³ock¹ dru¿ynê, to okaza³o siê, ¿e Victoriê Repro staæ na wszystko.
Ostatecznie ekipa Victorii Repro
zakoñczy³a rozgrywki na I miejscu
w tabeli. Zespó³ Spójni II Warszawa,
który na krótko pozbawi³ p³occzan
fotela lidera, zremisowa³ w ostatnim
Jol.
meczu z Broni¹ Radom 5:5.

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

Victoria Repro P³ock
Spójnia II Warszawa
Return Piaseczno
Warmia Lidzbark Warm.
SKS 40 Warszawa
Morliny III Ostróda
Broñ Radom
GKTS Wi¹zowna
Pogoñ II Siedlce
IKRTS Józefów
GLKS II Nadarzyn
Hals Wadwicz II Warszawa

19
18
17
14
13
13
13
9
8
4
3
1

71:39
75:35
64:46
61:49
61:49
61:49
60:50
50:60
48:62
43:67
32:78
34:76

Od ekstraklasy
do III ligi
Najlepszy bryd¿ysta okrêgu p³ockiego Grzegorz Narkiewicz z Bielska, dziœ obywatel œwiata, graj¹cy
w turniejach zawodowych, startuje
tak¿e ze swoj¹ dru¿yn¹ bridge24.pl
w polskiej ekstraklasie.
Narkiewicz nie mo¿e uznaæ tego sezonu za udany. Zespó³ bridge24.pl
wywalczy³ 9 miejsce w rozgrywkach
fazy zasadniczej, co by³o nie tylko
ogromn¹ niespodziank¹ – fachowcy
uznali, ¿e to sensacja.
W rozgrywkach I ligi dru¿yna Interbud Jaros³aw Szczygie³ P³ock zajê³a 5.
miejsce i zagra w bara¿ach o awans do
najwy¿szej klasy rozgrywkowej. W II
lidze dru¿yna Mazovii P³ock wywalczy³a 10. miejsce i niestety pozostaje
jej gra o utrzymanie. W III lidze do rozegrania zosta³o jeszcze 5 meczów, na
9. miejscu w tabeli jest GOK-card’s
Bielsk, a na 15. Mazowsze P³ock.
***
W bryd¿owej kadrze narodowej
do lat 15 jest bielszczanin Micha³
Maszenda, który uczestniczy³
w zgrupowaniu kadr m³odzie¿owych w Warszawie. Spotkanie naj-

lepszych m³odych polskich bryd¿ystów zapocz¹tkowa³o cykl rozgrywek, który ma wy³oniæ reprezentacjê Polski na lipcowe mistrzostwa
Europy. Micha³ Maszenda wraz ze
swoim partnerem Kacprem Kopk¹,
wystartowali w grupie U-20 i w
stawce 29 par ukoñczyli turniej na
13. miejscu, co by³o najlepszym wynikiem wœród zawodników U-15.
***
W Ciechanowie rozegrany zosta³
turniej z udzia³em p³ockich zawodników. Pierwszego dnia 12. miejsce zajêli Boles³aw Krzewski i Grzegorz
Zgorzelski, drugiego najwy¿sz¹, III
pozycjê zajê³a Danuta Krupnik z Ireneuszem Jagielskim.
***
Z udzia³em 70 czo³owych par Europy w Londynie odby³a siê najwa¿niejsza impreza bryd¿owa, 6 Annual
TGRs Action Pairs. Wœród startuj¹cych by³ Grzegorz Narkiewicz, który
razem z Andrzejem Jaszczakiem zajêli V miejsce. To sukces choæby z tego
powodu, ¿e obaj panowie zagrali
Jol.
pierwszy raz razem.

Zapraszamy na trybuny
Piłka nożna
Mecze kontrolne Wis³y P³ock: 20 stycznia godz. 13.30 z Zawisz¹
w Bydgoszczy, 24 stycznia godz. 13.00 z Chojniczank¹ w Toruniu.

Rozgrywki halowe
20 stycznia godz. 9.00 – 15.00, hala sportowa Borowiczki, halowa
pi³ka no¿na klas IV.

Ferie na sportowo
21 i 27 stycznia w godz. 11.00–12.00, zabawy w wodzie. W najbli¿szy poniedzia³ek zaprasza p³ywalnia przy ul. Kobyliñskiego, za tydzieñ we wtorek – Jagiellonka.

Gala mieszanych sztuk walki
31 stycznia o godz. 19.00 w Orlen Arenie w P³ocku rozpocznie siê
Gala mieszanych sztuk walki „Absolute Championship Berkut” Polska
– Rosja. Goœciem specjalnym bêdzie Mamed Khalidov. Kibice obejrz¹
Jol.
17 walk w formach mieszanych MMA.

Pi³karze rêczni Orlen Wis³y II P³ock

O awans do I ligi
W najbli¿sz¹ sobotê wraca na
parkiet druga dru¿yna pi³karzy
rêcznych Orlen Wis³y P³ock. M³odzi zawodnicy, którzy na boiskach
II ligi zdobywaj¹ doœwiadczenie
i walcz¹, nie tylko o awans, ale tak¿e o wejœcie do szerokiego sk³adu
pierwszej dru¿yny, maj¹ za sob¹
znakomit¹ po³owê sezonu, po której zajmuj¹ I miejsce w tabeli.
W SPR Wis³a P³ock nikt ju¿ nie
mówi, ¿e drugi zespó³ powinien graæ
w II lidze, ¿e m³odzi pi³karze maj¹
czas na karierê. Teraz mówi siê, ¿e
trzeba awansowaæ, wejœæ do grona
zespo³ów, które walcz¹ na zapleczu

Superligi. To w³aœnie tam jest najlepsza szko³a pi³ki rêcznej.
Dla podopiecznych trenera Bogdana Jankowskiego po³ówka sezonu by³a najlepsza w krótkich karierach sportowych zawodników.
Dru¿yna rozegra³a 13 spotkañ,
z czego wygra³a 12. Zaliczy³a tylko jedn¹ wpadkê z MKS Wieluñ.
W meczu na wyjeŸdzie uleg³a rywalom 27:30. Wszystkie pozosta³e
pojedynki wygra³a, niektóre, jak
z SPR Siedlce, wysoko – 50:14.
Ostatecznie dru¿yna Orlen Wis³y II strzeli³a najwiêcej ze wszystkich zespo³ów II ligi, 450 bramek,

Tabela po I rundzie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Orlen Wis³a II
MKS Wieluñ
Mazur Sierpc
AZS UW Warszawa
Anilana £ódŸ
Trójka Ostro³êka
ChKS £ódŸ
AZS UMCS Lublin
Uniwersytet Radom
SPR Pabiks Pabianice
AZS AWF Warszawa
W³ókniarz Konstantynów
SPR Siedlce
S³oneczny Stok Bia³ystok
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24
22
20
20
16
15
14
13
12
10
8
6
2
0

450-275 (175)
417-340 (77)
402-334 (68)
378-318 (60)
380-336 (44)
381-368 (13)
369-355 (14)
359-365 (-6)
400-406 (-6)
372-385 (-13)
364-415 (-51)
315-396 (-81)
300-484 (-184)
301-411 (-110)

trac¹c najmniej – 275 goli. Ma na
plusie 175 celnych strza³ów, to ponad dwa razy wiêcej ni¿ ekipa z II
miejsca.
Do rozegrania i miejmy nadziejê
awansu do I ligi, dru¿ynie pozosta³o
13 spotkañ.
24 stycznia godz. 19.00: Orlen
Wis³a II – S³oneczny Brzeg
31 stycznia godz. 19.00: AZS UW
– Orlen Wis³a II
7 lutego godz. 18.00: Orlen Wis³a
II – Anilana £ódŸ
14 lutego godz. 18.00: UMCS Lublin – Orlen Wis³a II
21 lutego godz. 18.00: Orlen Wis³a II – Pabiks
28 lutego godz. 18.00: Orlen Wis³a II – ChKS £ódŸ
7 marca godz. 18.00: W³ókniarz –
Orlen Wis³a II
21 marca godz. 18.00: Orlen Wis³a II – MKS Wieluñ
28 marca godz. 18.00: AZS AWF
Warszawa – Orlen Wis³a II
11 kwietnia godz. 18.00: Orlen
Wis³a II – Uniwersytet Radom
18 kwietnia godz. 18.00: Mazur
Sierpc – Orlen Wis³a II
25 kwietnia godz. 18.00: Orlen
Wis³a II – Trójka Ostro³êka
2 maja godz. 18.00: SPR Siedlce –
Jol.
Orlen Wis³a II
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