sport
Piłka nożna
I liga, 28 kwietnia, godz. 18.00:
GKS Katowice – Wis³a P³ock,
05 maja godz. 19.00: Wis³a – Zawisza Bydgoszcz.
IV liga, 28 kwietnia, godz. 11.00:
Amator Maszewo – Korona Szyd³owo,
godz. 15.30: Kasztelan Sierpc – Ostrovia Ostrów Mazowiecka,
godz. 16.00: Wis³a II P³ock – GKS Targówek, B³êkitni Gabin –
MKS Przasnysz,
2 maja: Wkra ¯uromin – Kasztelan, Huragan Wo³omin – B³êkitni,
Przasnysz – Wis³a II, Targówek – Amator,
5 lub 6 maja: Kasztelan – Nadnarwianka Pu³tusk, B³êkitni – Ostrovia, Wis³a II – Huragan, Amator – Przasnysz.
Liga okrêgowa, 28 kwietnia:
Mazur Gostynin – Zryw Bielsk, Huragan Bodzanów – Kormoran
£¹ck, Orze³ Goleszyn – Stoczniowiec P³ock, Skrwa £ukomie – Bzura Chodaków, Œwit StaroŸreby – Skra Drobin, Wicher Cieszewo –
Ció³kowo, Wis³a Sobowo – Unia I³ów, Wis³a Nowy Duninów – Pogoñ S³upia,
1 maja: Kormoran – Zryw, Mazur – Wis³a ND, Pogoñ – Wis³a S.,
Unia – Wicher, Ció³kowo – Œwit, Skra – Skrwa, Bzura – Orze³,
Stoczniowiec – Huragan,
5 lub 6 maja: Mazur – Wis³a S., Stoczniowiec – Kormoran, Huragan – Bzura, Orze³ – Skra, Skrwa – Ció³kowo, Œwit – Unia, Wicher
– Pogoñ, Wis³a ND – Zryw.
Klasa „A”, 29 kwietnia:
Spójnia Ma³a Wieœ – Lwówianka, Victoria Cekanowo – Unia
Czermno, Zorza Szczawin – Sparta Mochowo, Czarni Rempin – Polonia Radzanowo, Start Proboszczewice – Orkan Lelice, Relax Miszewo – Kasztelan Bia³e B³oto, pauzuj¹ Stegny Wyszogród,
3 maja: Stegny – Spójnia, Kasztelan – Start, Orkan – Czarni, Polonia – Zorza, Sparta – Victoria, Unia – Lwówianka,pauzuje Relax Miszewo,
6 maja: Spójnia – Unia, Lwówianka – Sparta, Victoria Polonia, Zorza – Orkan, Czarni – Kasztelan, Relax – Stegny, pauzuje Start.
Klasa „B”, 29 kwietnia, godz. 16.00: Olimpia Gozdowo – Iskra
Koz³owo, Mazowia S³ubice – Bobry Cierszewo, B³yskawica Lucieñ
– Peklimar Umienino,
6 maja, godz. 16.00: Iskra – Mazowia, Peklimar – Olimpia, Bobry
– B³yskawica.

Bieg Marka Zarychty
25 kwietnia o godz. 10.00 rozpocznie siê VIII Bieg Skarpy, pamiêci Marka Zarychty, nauczyciela SP nr 18 w P³ocku. Biegi rozegrane
zostan¹ na trasie o d³ugoœci 800 m na zalewie Sobótka. O medale rywalizowaæ bêd¹ dziewczêta i ch³opcy z roczników: 1999, 2000
i 2001, a jako ostatni odbêdzie siê bieg otwarty dla wszystkich pozosta³ych chêtnych.
Start do pierwszego biegu zaplanowano na godz. 10.10, do biegu
otwartego na godz. 11.15. Zakoñczenie zawodów i wrêczenie nagród
przewidziano na godz. 11.30.

Duathlon po Mazowieckiej Szwajcarii
W czwartek 3 maja o godz. 12.30 na terenie Zielonej Doliny w Janoszycach ko³o Brudzenia Du¿ego odbêdzie siê I duathlon po Mazowieckiej Szwajcarii. W zawodach wystartuj¹ amatorzy i profesjonaliœci, którzy bêd¹ mieli do pokonania trasê biegu na dystansie 3 km,
10 km trasy rowerowej i na koniec pozostan¹ im 2 km biegu. Ze
wzglêdu na rodzaj nawierzchni zawody duathlonowe zostan¹ przeprowadzone na rowerach MTB.
Kibiców zapraszamy do Zielonej Doliny ju¿ o godz. 10.00, kiedy
to zostanie otwarty park rowerowy. Pierwszy wyœcig, na dystansie 2
km dla dzieci w wieku 10–13 oraz 14–16 lat, zaplanowano na godz.
10.45. Start duathlonu przewidziano na godz. 12.30, a o godz. 14.15
rozpocznie siê ceremonia wrêczenia nagród.

Turniej siatkówki
W hali sportowej w £¹cku 28 i 29 kwietnia rozegrany zostanie III
Turniej o Puchar Rektora Szko³y Wy¿szej im. Paw³a W³odkowica.
Pierwszego dnia turnieju zaplanowano mecze eliminacyjne w grupach, drugiego pó³fina³owe i fina³owe. Organizatorem zawodów jest
Stowarzyszenie Sympatyków Pi³ki Siatkowej i Turystyki Kajakowej
w £¹cku. Jedn¹ z atrakcji zawodów bêdzie konkurs „siatkarski
gwóŸdŸ”, do udzia³u w którym bêdzie siê mo¿na zapisaæ w trakcie
trwania turnieju.
Stowarzyszenie pragnie, by turniej mia³ nie tylko wymiar sportowy, ale tak¿e charytatywny. – Chcemy wesprzeæ nasz¹ niepe³nosprawn¹ podopieczn¹, 13-letni¹ Weronikê, która urodzi³a siê z wad¹
przepukliny oponowo-rdzeniowej – t³umaczy Kamila Ogeniewska. –
Rozszczep krêgos³upa spowodowa³ u niej, miêdzy innymi, pora¿enie
wiotkie koñczyn dolnych. Dziewczyna wymaga sta³ej, d³ugoterminowej rehabilitacji, kosztownego leczenia oraz zapewnienia odpowiednich leków, œrodków pielêgnacyjnych i konsultacji u specjalistów.

Sport szkolny
24 kwietnia godz. 8.30, ZSCE, fina³ pi³ki rêcznej dziewcz¹t
i ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych,
25 kwietnia godz. 9.00, orlik, fina³ minipi³ki no¿nej ch³opców,
26 kwietnia godz. 9.00, orlik, fina³ minipi³ki no¿nej dziewcz¹t,
27 kwietnia godz. 8.00, orlik: fina³ pi³ki no¿nej ch³opców,
28 kwietnia godz. 9.00, p³ywalnia miejska na Podolszycach: P³ocJol.
ka Liga P³ywacka.
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P³occzanie na najwy¿szym podium Mistrzostw Polski

Historyczny sukces
Maœlanki i Ciechomskiego
W Jastrzêbiu Zdrój odby³y siê
Mistrzostwa Polski juniorów i juniorek w judo. Turniej by³ licznie
obsadzony i sta³ na bardzo wysokim poziomie. Rywalizacja sportowa odbywa³a siê jednoczeœnie na
trzech matach, a wziê³o w niej
udzia³ 328 zawodników i zawodniczek z ponad 40 klubów.
Wœród zawodników by³o szeœcioro
przedstawicieli z trzech najaktywniejszych p³ockich klubów judo: UKS
„Eljot” P³ock, AZS PWSZ „Jutrzenka” P³ock i UKS „Sensei” P³ock.
W pierwszym dniu turnieju odbywa³a siê rywalizacja w czterech najciê¿szych kategoriach wagowych kobiet
oraz czterech najl¿ejszych mê¿czyzn.
Hubert Kostewicz startuj¹cy w kategorii 66 kg po pierwszej przegranej walce odpad³ z dalszej rywalizacji. P³occzanin w najliczniej obsadzonej kategorii, w której wystartowa³o a¿ 55 zawodników, zaj¹³ odleg³e miejsce.
Debiutuj¹ca w zawodach tej rangi
Dorota Szelkowska z UKS „Eljot”,
startuj¹ca w kategorii 63 kg, musia³a
pogodziæ siê z pora¿k¹ w walce z bardziej doœwiadczon¹ przeciwniczk¹.
Drugiego dnia zawodnicy rywalizowali w pozosta³ych kategoriach

wagowych. W p³ockiej ekipie oczekiwania by³y spore, po medale mia³a
bowiem siêgn¹æ najbardziej doœwiadczona i utytu³owana dwójka judoków.
Martyna Maœlanka, zawodniczka
UKS „Eljot”, uczennica IV Liceum
Ogólnokszta³c¹cego P³ocku w kategorii 44 kg, stoczy³a trzy walki. Dwie
pierwsze wygra³a przed czasem przez
ippon, ale trzeci¹ przegra³a. Trzy najlepsze zawodniczki w tej kategorii,
a wœród nich by³a Martyna, mia³y na
swoim koncie po dwie wygrane i po
jednej przegranej walce, gromadz¹c
tak¹ sam¹ liczbê zdobytych punktów.
W tej sytuacji, zgodnie z regulaminem Polskiego Zwi¹zku Judo decydowa³a waga judoczek. Okaza³o
siê, „najmniejsz¹ wagê na matê
wnios³a” Martyna Maœlanka, która
tym samym zdoby³a z³oty medal
i tytu³ mistrzyni Polski juniorek
w judo na rok 2012.
Patryk Ciechomski, zawodnik AZS
PWSZ „Jutrzenka”, uczeñ ZST nr 70
startowa³ w gronie 28 zawodników
w kategorii 90 kg. Podopieczny trenera Wojciecha Pudlika stoczy³ piêæ wygranych w efektownym stylu walk,
w tym dwie przed czasem przez ippon. Walka fina³owa p³occzanina

z odwiecznym rywalem Marcinem
Gmurkiem z AZS AWF Warszawa da³a zwyciêstwo Patrykowi. W ten sposób judoka zosta³ z³otym medalist¹
i mistrzem Polski juniorów.
Dla Martyny i Patryka s¹ to najwiêksze sukcesy w ich karierze. Oboje przed miesi¹cem wywalczyli z³ote
medale w Pucharze Polski juniorów
i juniorek w judo, a teraz do³¹czyli do
nich z³ote medale i tytu³y mistrzowskie w krajowym championacie.
W 40-letniej historii p³ockiego judo Martyna jest pierwsz¹ i jak na razie jedyn¹ zawodniczk¹, której uda³o siê zdobyæ z³oty medal i tytu³ mistrzyni Polski juniorek w judo, zaœ
Patryk dopiero drugim, po Jacku
Marciniaku (ten zwyciê¿y³ w roku
1990 w Koszalinie).
W klasyfikacji punktowej Mistrzostw Polski UKS „Eljot” P³ock
znalaz³ siê na 7. miejscu wœród 22
¿eñskich klubów, a AZS PWSZ „Jutrzenka” P³ock wœród 23 mêskich
uplasowa³a siê na 5. miejscu. Patryk
i Martyna w rankingu zawodników
i zawodniczek kategorii wiekowej
juniorów i juniorek w swoich kategoriach wagowych zajmuj¹ pierwJol.
sze miejsca w Polsce.

Pi³ka rêczna

Dwa zespo³y w pó³fina³ach
P³ock jest dobrym przyk³adem
tego, jak nale¿y pracowaæ z m³odzie¿¹. Podstawy tej dyscypliny
sportu najm³odsi poznaj¹ ju¿
w pierwszych klasach szko³y podstawowej, potem startuj¹ w Orlen
Handball Minilidze, zaœ ci najwytrwalsi regularnie uczestnicz¹
w treningach kolejnych grup wiekowych.
Taki system przynosi efekty. Od
wielu lat na podium najwa¿niejszych krajowych turniejów w m³odszych kategoriach wiekowych staj¹
kolejne roczniki wychowanków
p³ockiego Stowarzyszenia Kultury
Fizycznej Wis³a P³ock.
Pierwszy etap walki w rozgrywkach ogólnokrajowych maj¹ za sob¹
a¿ dwie dru¿yny juniorów m³od-

szych Wis³y. Obie z kompletem
punktów awansowa³y z æwieræfina³ów do pó³fina³ów. Jeœli nadal bêd¹
sobie tak radziæ, to byæ mo¿e obie
znajd¹ siê w fina³ach. Takiego wyczynu pi³karze rêczni jednego klubu
jeszcze nie dokonali.
Juniorów m³odszych prowadz¹
w klubie dwa duety trenerskie. Podopieczni Micha³a Królikowskiego
i Adama Wolano walczyli w æwieræfinale w P³ocku, zaœ wychowankowie
Olgierda Sêka i Przemys³awa Zieliñskiego w Gdañsku. ¯adna z dru¿yn
nie straci³a ani jednego punktu.
W P³ocku walczy³a o pó³fina³
pierwsza dru¿yna juniorów m³odszych. Zawodnicy rozgromili ekipê
MTS Gi¿ycko 48:19, pokonali 26:25
rywali z Kwidzyna i na koniec wy-

grali ze Spartakusem Zielona Góra
27:24. Drugi zespó³ walcz¹cy
o awans w Gdañsku rozprawi³ siê
30:22 z Agrykol¹ Warszawa, nieznacznie, bo 19:18 wygra³ z gospodarzami Conradem Gdañsk, a na koniec nie da³ szans Szczypiorniakowi
Olsztyn, którego pokona³ 29:19.
W najbli¿szy weekend w P³ocku
i w Koñskich rozegrane zostan¹
turnieje pó³fina³owe. Podopieczni
trenerów Królikowskiego i Wolano
zmierz¹ siê z: Vive Kielce, Œl¹skiem Wroc³aw i MKS Wieluñ; zaœ
wychowankowie szkoleniowców
Sêka i Zieliñskiego z: Zag³êbiem
Lubin, Burs¹ Pu³awy i gospodarzami KSSPR Koñskie. Turniej zostanie rozegrany w dniach 27–29
Jol.
kwietnia.

Kongres
bryd¿owy
W Starachowicach odby³ siê
kongres bryd¿owy z udzia³em zawodników z okrêgu p³ockiego.
Z p³ockiej ekipy najwiêkszy sukces odnios³a Danuta Krupnik, która
w parze z jednym z najs³ynniejszych
polskich bryd¿ystów Andrzejem
Wilkoszem zajê³a w turnieju IV
miejsce. Warto dodaæ, ¿e Andrzej
Wilkosz jest twórc¹ „dwóch caro”,
jednej z najbardziej popularnych
konwencji bryd¿owych.
***
Dwóch uczniów p³ockich szkó³,
uczeñ Ma³achowianki Przemys³aw
Wiœniewski i bielszczanin Rafa³ Maszenda z Jagiellonki, wziê³o udzia³
w I ogólnopolskiej olimpiadzie m³odzie¿y w sportach umys³owych
„Podkarpackie 2012” w szachach,
warcabach i bryd¿u.

Archiwum

Zapraszamy na trybuny

Danuta Krupnik z Andrzejem Wilkoszem
W czasie olimpiady rozegrano
dwa turnieje bryd¿owe z udzia³em
reprezentantów P³ocka, „na impy”
i „na maxy”, w których zajêli 12.
i 11. miejsce. Apetyty by³y wiêksze,
zw³aszcza podczas turnieju „na ma-

xy” gdy¿ przez d³u¿szy czas p³occzanie byli liderami rozgrywki.
Ostatecznie medalu nie by³o, ale pozosta³y satysfakcja z udzia³u w 36parowym finale i doœwiadczenie na
Jol.
nastêpn¹ olimpiadê.
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