sport
Czechy i Chorwacja z kompletem punktów

Victoria P³ock – Mlexer Elbl¹g 8:2

Od zwyciêstwa do zwyciêstwa
ner. – Spodziewaliœmy siê, ¿e oni bêd¹ walczyæ o punkty do ostatniej pi³eczki i rzeczywiœcie tak by³o. Mecze
z udzia³em tych tenisistów by³y bardzo zaciête, a ozdob¹ spotkania by³
pojedynek Grzelaka z Sebastianem
Kopackim.
Kopacki do tej pory nigdy nie wygra³ z tym rywalem, ale tym razem
wierzy³, ¿e wreszcie mu siê to uda.
Co prawda pierwszego seta przegra³,
ale po pi¹tym to on, a nie przeciwnik
cieszy³ siê ze zwyciêstwa 3:2. Mecz

sta³ na wysokim, godnym wy¿szej
klasy rozgrywkowej poziomie.
Punkty w tym spotkaniu zdobywali: Kopacki 2,5; Kamil £a¿ewski
2,5; Robert Wojnarski 1,5; Micha³
Bu³a 1 oraz Andrzej Wawrzyniak
0,5. Victoria aktualnie zajmuje VI
miejsce w tabeli II ligi. Zawodnicy
postawili sobie za cel wygraæ
wszystkie mecze w grupie. Najbli¿szy odbêdzie siê 25 marca, a ich
przeciwnikiem bêdzie zespó³ z LidzJol.
barka Warmiñskiego.

P³ockie koszykarki w æwieræfinale Mistrzostw Polski

Bêdzie niespodzianka?

Zwyciê¿y³y Nafciarki
Joanna Domañska
W ostatnim pojedynku rywalkami
p³occzanek by³y zawodniczki Huraganu Wo³omin – dru¿yny, która równie¿ mia³a zapewniony awans do
æwieræfina³u MP. Na parkiecie kibice
nie zobaczyli kilku podstawowych
zawodniczek, którym trener Ireneusz
Jasiñski da³ odpocz¹æ. Ostatecznie
p³occzanki nieznacznie przegra³y

67:68, a najskuteczniejsz¹ koszykark¹ okaza³a siê Karolina Sikorska,
która rzuci³a 24 pkt.
Koszykarki z Mon Pol maj¹ nadziejê na dobry wynik w æwieræfina³ach, a jeœli wszystkie zawodniczki
bêd¹ w pe³ni si³, to jest szansa na
niespodziankê i awans do kolejnej
Jol.
fazy rozgrywek.

Archiwum klubu

Œwietne wyniki w Judo Kano

Od lewej: trener Leszek Jarosiñski, Emil Kozakiewicz (SP 11), And¿elika Giersz, Wiktor Antoszewski, Gewor Petrosyan, Radek Suliñski
(SP 3), Julia Kêsicka i Bartek Kaczmarczyk (SP 1).
Zawodnicy z UKS Judo Kano
P³ock wystartowali w II Mistrzostwach B³onia w Judo, sprawdzaj¹cych formê zawodników przed
Mistrzostwami Polski M³odzików,
które odbêd¹ siê w Krakowie.
Trener Leszek Jarosiñski wyje¿d¿aj¹c z P³ocka z 7-osobow¹ ekip¹,
nie przypuszcza³ ¿e a¿ tak dobrze siê
ona zaprezentuje. Turniej rozpocz¹³
siê od zwyciêstwa Emila Kozakiewicza z SP 11, który wywalczy³ II

Nr 12 20 marca 2012

wszystkie dru¿yny maj¹ po 3 pkt.,
na IV jest Holandia, która przegra³a
obydwa swoje pojedynki. 21 marca
o godz. 15.30 spotkaj¹ siê Dania
(ZSZ 6) z Portugali¹ (ZS im. Leokadii Bergerowej). Po tym spotkaniu
nast¹pi¹ zmiany w tabeli, a wszystkie zespo³y bêd¹ mia³y rozegrane po
dwa mecze.
W grupie C prowadzi Chorwacja, która ma 6 pkt. na koncie
i pewny udzia³ w pó³fina³ach. II
miejsce zajmuje Hiszpania (ZST
70), która rozegra³a tylko jeden
mecz i ma 3 pkt. Swój dorobek
mo¿e ona poprawiæ po spotkaniu
z Irlandi¹ (Ma³achowianka), która
nie ma jeszcze punktów, podobnie
jak IV w tabeli W³ochy.
W grupie D reprezentacja Ukrainy
(ZSB nr1) nie zagra³a jeszcze ani
jednego meczu. Powodem by³ wyjazd uczniów na praktyki do Niemiec. Teraz zawodnicy wchodz¹ do
gry, zagraj¹ 21 marca o godz. 16.30
z Francj¹ (Jagiellonka), która równie¿ nie wygra³a jeszcze meczu.
Dwie pierwsze pozycje zajmuj¹ z 3
pkt. Szwecja i Anglia.
Jol.

Turniej pi³ki siatkowej kobiet w Gostyninie

Archiwum

Zespó³ dziewcz¹t Mon Pol
P³ock, startuj¹cy w rozgrywkach
juniorek U-18, zakoñczy³ pierwsz¹
fazê swoich rozgrywek. Ostatecznie na swoim koncie koszykarki
mia³y 9 zwyciêstw i 5 pora¿ek, co
da³o im III miejsce na Mazowszu.
Ta pozycja uprawnia je do startu
w æwieræfinale Mistrzostw Polski.
To wielki sukces ca³ej dru¿yny.
Sukces tym wiêkszy, ¿e sezon by³
bardzo trudny. Kilka z podstawowych zawodniczek boryka³o siê
z powa¿nymi kontuzjami i nie mog³o walczyæ o ligowe punkty. Teraz
najwa¿niejsze jest, by wszystkie
wróci³y do pe³ni si³ i powalczy³y
w æwieræfinale. Turniej bêdzie trwa³
od 30 marca do 1 kwietnia.
P³occzanki III miejsce w rozgrywkach, które dawa³o im udzia³
w æwieræfinale MP, wywalczy³y
w przedostatniej ligowej kolejce
z KS Piaseczno. Mon Pol nie da³
¿adnych szans rywalkom, dziewczyny kontrolowa³y grê i ostatecznie
wygra³y 83:70. Znakomicie w tym
meczu zagra³a Joanna Domañska,
która zdoby³a 30 pkt.

Odby³a siê trzecia kolejka turnieju pi³ki no¿nej, w którym
w barwach narodowych finalistów Mistrzostw Europy 2012
wystêpuj¹ uczniowie p³ockich
szkó³
ponadgimnazjalnych.
Trudno mówiæ o faworytach, bo
nie wszystkie zespo³y zagra³y tyle samo spotkañ, ale awans do
pó³fina³ów ju¿ wywalczy³y sobie
Czechy i Chorwacja.
W trzeciej kolejce rozgrywek pad³y rezultaty: W³ochy (IV LO) –
Chorwacja (III LO) 4:6; Grecja (G8)
– Czechy (ZSUiP) 3:4, Holandia
(Ekonomik) – Niemcy (ALO
PWSZ) 1:9, Szwecja (ZSCE) – Anglia (Elektryk) 6:3.
W tabeli grupy A prowadz¹ Czesi
z kompletem punktów przed Grecj¹
(3 pkt) oraz Rosj¹ i Polsk¹, które na
razie nie wygra³y spotkania. Obie
dru¿yny bêd¹ mia³y ku temu szansê,
bo zagraj¹ ze sob¹ 21 marca o godz.
15.00. Po tym pojedynku wszystkie
zespo³y bêd¹ mia³y na swoim koncie
po dwa rozegrane spotkania.
W tabeli grupy B na I miejscu jest
Portugalia, przed Niemcami i Dani¹,

miejsce. By³ on debiutantem w zawodach wyjazdowych, co jeszcze
bardziej podnosi wagê jego sukcesu.
Na matach pojawi³y siê tak¿e: And¿elika Giersz z SP 17, Julia Kêsicka z SP 11 (obie w wadze 44 kg)
oraz Wiktor Antoszewski z SP 11
w kategorii 42 kg. Ca³a trójka ma ju¿
wieloletnie doœwiadczenie w walce.
Wszyscy rozpoczêli zawody od
zwyciêstwa, co mocno podbudowa³o resztê zawodników.

Zwyciêski pochód rozpocz¹³ Wiktor Antoszewski od widowiskowego
rzutu na koshi-gurumê. And¿elika
Giersz nie chcia³a byæ gorsza i tak¿e
wygra³a walkê przez nokaut, wykonuj¹c widowiskowe o-uchi-gari na utytu³owanej zawodniczce z Warszawy.
Ostatecznie Wiktor Antoszewski
wygra³ a¿ piêæ walk z rzêdu i zosta³ niekwestionowanym zwyciêzc¹ zawodów.
And¿elika Giersz na swoj¹ korzyœæ rozstrzygnê³a cztery walki z rzêdu i równie¿ zajê³a I miejsce. Jej zwyciêstwo
by³o tym cenniejsze, ¿e by³a najl¿ejsz¹
zawodniczk¹ w swojej kategorii.
Bardzo ³adne walki stoczy³ Gewor
Petrosyan z SP 3, odnosz¹c trzy
zwyciêstwa z rzêdu w wadze 50 kg,
z zawodnikami du¿o wiêkszymi od
siebie, które da³y mu III miejsce
w ostatecznej klasyfikacji zawodów.
Wszystkie walki wygra³ przez rzut
ippon-seoi-nage, czyli przez plecy,
który jest jego specjalnoœci¹.
O pechu mo¿e mówiæ Julia Kêsicka, która po dwóch wygranych walkach mia³a szansê na br¹zowy medal. Jednak zawodniczka z Warszawy zdoby³a trzy punkty wiêcej i to
rywalka Julii stanê³a na podium.
W sumie zawodnicy z Judo Kano
wygrali w tym turnieju 18 walk,
a siedem osób startuj¹cych wywalczy³o piêæ miejsc medalowych oraz
jedno czwarte miejsce i jedno pi¹te
Jol.
miejsce.

W Gostyninie, jak co roku, rozegrany zosta³ turniej pi³ki siatkowej kobiet o Puchar Dyrektora
MOSiR. W zawodach wystartowa³o siedem zespo³ów.
W wyniku losowania z zespo³ów
utworzone zosta³y dwie grupy, które
zagra³y mecze systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. Faworytkami turnieju
by³y siatkarki z dru¿yny Orlen
P³ock, które wygra³y wszystkie spotkania, nie trac¹c nawet seta.
Po rozegraniu spotkañ w grupach
eliminacyjnych zawodniczki walczy³y w fina³ach o miejsca w turnieju. Na VII pozycji ukoñczy³y zawody panie reprezentuj¹ce Zespó³
Szkó³ Gostynin, V pozycjê zajê³y:
GOST-TEAM i Gostyniñskie Centrum Edukacyjne. W spotkaniu o III

miejsce UKS Omen pokona³ 2:0
dru¿ynê Zespo³u Szkó³ Us³ug
i Przedsiêbiorczoœci P³ock, zaœ
w najwa¿niejszym pojedynku zawodów, panie z Orlenu wygra³y 2:0
z Nauczycielkami z Gostynina.
W najlepszej dru¿ynie turnieju zagra³y: Ma³gorzata Borkowska, Arleta Rutkowska, Aleksandra Komadowska, Marta Kowalska, Ilona
Stankowska oraz Sylwia Wiœniewska.
Wybrana zosta³a tak¿e najlepsza
„szóstka” turnieju. Trafi³y do niej:
Sylwia Wiœniewska i Arleta Rutkowska z Orlenu, Mariola Marciszewska i Magdalena Rybacka z zespo³u Nauczycielki Gostynin, Anna
Pakulska z UKS Omen Gostynin
Jol.
i Anna Fuz z ZSUiP P³ock.

Bryd¿ysta-bankowiec

Najlepszy z P³ocka

Archiwum

Znakomit¹ passê maj¹ zawodnicy Victorii P³ock, wystêpuj¹cy w II
lidze tenisa sto³owego. W koñcówce
sezonu id¹ jak burza, wygrywaj¹c
wysoko kolejne spotkania.
W pojedynku z Mlexerem Elbl¹g
byli faworytami, ale wiedzieli, ¿e ³atwo nie bêdzie. – W dru¿ynie rywali
gra dwóch bardzo doœwiadczonych
tenisistów, Wojciech Tebecio, graj¹cy wiele lat w lidze niemieckiej, i Ryszard Grzelak, startuj¹cy w I lidze –
t³umaczy trener ekipy Janusz Roz-

Nasze Euro 2012

P³ocka para bryd¿ystów
W Warszawie rozegrany zosta³
turniej bryd¿owy Zwi¹zku Banków
Polskich, na starcie którego stanê³o
12 par, maj¹cych œcis³y zwi¹zek
z bankowoœci¹. Zwyciê¿y³a p³ocka
para Tomasz Urbañski i Leszek Hej-

ne. W³aœnie Urbañski jest przedstawicielem bankowoœci, dyrektorem
p³ockiego oddzia³u Deutche Bank
i zawodnikiem dru¿yny wystêpuj¹cej w ekstraklasie Interbud Jaros³aw
Jol.
Szczygie³ Szabla P³ock.
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