sport
Nadwiœlanin P³ock

Smorzewski w natarciu

Najlepsza dru¿yna dziewcz¹t

W Opolu odby³a siê jedna z najwa¿niejszych imprez sportowych
Polskiego Zwi¹zku Judo Superpuchar Polski Seniorów. W zawodach uczestniczy³o dwoje zawodników zwi¹zanych z P³ockiem.
W tym elitarnym turnieju wystartowa³ £ukasz Smorzewski, zawodnik MKS Olimpijczyk W³oc³awek
i trener p³ockiego UKS „Judo-Sensei” oraz Dorota Smorzewska, zawodniczka tego klubu, która w Pucharze nie zajê³a punktowanego
miejsca.
Znacznie lepiej zaprezentowa³ siê
£ukasz, który pokona³ przed czasem
swoich dwóch pierwszych rywali,
zaœ w pó³finale zmierzy³ siê z br¹zowym medalist¹ Mistrzostw Œwiata
Juniorów £ukaszem Kie³basiñskim.
P³occzanin pokona³ przeciwnika
trzymaniem, zdobywaj¹c ippon,
czyli punkt koñcz¹cy walkê. Fina³owym przeciwnikiem £ukasza Smorzewskiego by³ Ariel Kuœka z Polonii Rybnik, jednak nawet on nie
móg³ powstrzymaæ p³ockiego judoki
przed siêgniêciem po z³oto Superpucharu Polski. P³occzanin triumfowa³
w kategorii 60 kg, wygrywaj¹c w finale przed zakoñczeniem walki.
Jest to najwiêkszy dotychczasowy
sukces £ukasza Smorzewskiego,
który zdoby³ w tym roku równie¿
br¹zowy medal w Akademickich
Mistrzostwach Polski w Warszawie.
Takie wyniki otwieraj¹ drogê p³oc-
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Superpuchar judo w Opolu

P³occy judocy w turnieju w Warszawie
czaninowi do dalszej kariery zawodniczej. Jego trenerami s¹ Roman
Stawisiñski i Aneta Szczepañska.
***
W Warszawie w Akademii Obrony Narodowej rozegrany zosta³ inny
turniej, w którym tak¿e startowali
p³occy zawodnicy. W turnieju judo
z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci
wziê³o udzia³ 145 zawodników z 29
klubów z ca³ej Polski. P³ock reprezentowany by³ przez czworo judo-

ków UKS „Judo-Sensei”, którzy
zdobyli trzy medale. Ciê¿kie zmagania p³ockich zawodników zaowocowa³y dwoma miejscami na najni¿szym stopniu podium: Mateusza Bugaja w kategorii 39 kg oraz Emila
Bogiela w wadze 55 kg. Srebro wywalczy³ Rados³aw Sitkiewicz w kategorii wagowej +66 kg. IX miejsce
zaj¹³ Mateusz Dymek (36 kg), podopieczny trenera Krzysztofa Masztakowskiego.
Jol.

Wœród UKS-ów z czterech województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i warmiñskomazurskiego, najlepsz¹ dru¿yn¹
dziewcz¹t starszych dysponuje
Nadwiœlanin P³ock. W Stró¿y pod
Kraœnikiem zawodniczki Grzegorza Lipczyñskiego: Katarzyna Bagrowska i Anna Wereszczaka wygra³y pó³fina³owy turniej dru¿ynowych Mistrzostw Polski UKS.
Jak t³umaczyli fachowcy, styl,
w jakim dziewczêta wywalczy³y
awans do fina³u Mistrzostw Polski,
budzi³ podziw. Obie wychowanki
trenera Lipczyñskiego dokona³y niemal rzezi na rywalkach, mistrzyniach i wicemistrzyniach w swoich
województwach. W ca³ym turnieju
nie przegra³y ani jednego seta.
Najpierw wyeliminowa³y ubieg³oroczne Mistrzynie Polski UKS w kategorii dziewcz¹t starszych z Jantaru
Kazimierz Dolny: Igê ¯mudê
i Aleksandrê Wiak. Gor¹co w tym
meczu by³o tylko w grze deblowej,
kiedy to w pierwszym secie p³occzanki przegrywa³y 1:5, 3:7, a w
koñcu 7:10. Broni¹c trzy setbole,
ostatecznie wygra³y seta 16:14.
W kolejnych meczach p³occzanki
wygrywa³y po 3:0 z ULKS Dzierzkowice i LUKS Lidzbark Warmiñski.
Dziewczêta wygra³y w swojej grupie
i awansowa³y do fina³u 7 turnieju dru¿ynowego UKS o puchar Polskiego
Zwi¹zku Tenisa Sto³owego.
W grze o I miejsce pó³fina³u
w Stró¿y p³occzanki pokona³y naj-

lepsz¹ dru¿ynê drugiej grupy eliminacyjnej Panda Liœnik Du¿y, w której sk³adzie wyst¹pi³a Aleksandra
Herzog, ubieg³oroczna finalistka
Mistrzostw Polski UKS. W tym meczu nie oby³o siê bez emocji w grze
Kasi Bagrowskiej z Justyn¹ Grot,
ale wiêcej radoœci wzbudzi³o pokonanie Herzog. Dokona³a tego Ania
Wereszczaka, wygrywaj¹c z rywalk¹ bez wiêkszych problemów 3:0.
W roku ubieg³ym miêdzy innymi
pora¿ka Ani z t¹ rywalk¹ pozbawi³a
p³occzanki awansu do fina³u turnieju UKS.
W ostatnim sezonie startów w rozgrywkach Uczniowskich Klubów
Sportowych Kasia i Ania zagraj¹
w fina³owym turnieju o tytu³ Mistrzyñ Polski. Mamy nadziejê, ¿e
dziewczêta udowodni¹, i¿ s¹ doskonale przygotowane do startów i maj¹ szanse na medal. Turniej fina³owy
odbêdzie siê 28 i 29 listopada w Pelplinie w województwie pomorskim.
Od daw na ju¿ cie sz¹ wy ni ki
dziewcz¹t, ale mo¿na mieæ sporo
zastrze¿eñ do startów ch³opców.
Niestety, tylko z jednym wygranym pojedynkiem wrócili z zawodów ch³op cy z rocz ni ka 2000
i m³odsi. Czwartoklasiœci z SP 20
Kacper Kralski i Marcin Dobies po
raz pierwszy zagrali na imprezie
rangi strefowej i musieli zap³aciæ
frycowe. Du¿ym osi¹gniêciem by³
ich awans do dru¿ynowych mistrzostw UKS województwa mazowieckiego.
Jol.

Turniej bryd¿owy w Ciechanowie

Wszêdzie tam, gdzie siê pojawi, wzbudza ogromne emocje. Ma dopiero 8 lat, ale wcale nie jest debiutantem, tylko ju¿ doœwiadczonym zawodnikiem.
Micha³ Maszenda jest jednym z zawodników szkó³ki bryd¿owej z Bielska. M³odziutki bryd¿ysta wraz z kolegami
i kole¿ankami trenuje pilnie i jeŸdzi na turnieje, wzbudzaj¹c
sensacjê. Ma³o kto wierzy, ¿e ci m³odzi bryd¿yœci je¿d¿¹ na
zawody nie tylko po to, by trzymaæ karty, ¿e potrafi¹ ju¿ zupe³nie nieŸle graæ.
W miniony weekend w Ciechanowie rozegrane zosta³y trzy
turnieje bryd¿owe. Rewelacj¹ zawodów okaza³ siê w³aœnie
Micha³, który pierwszego dnia rywalizacji, wraz ze swoim
tat¹ Jerzym, wygra³ jedn¹ z trzech czêœci turnieju. Jego starszy brat Rafa³ i Jacek Iwañski zajêli 27 lokatê (ni¿sz¹ od spodziewanej) na 32 walcz¹ce pary. Wszyscy reprezentuj¹ klub
GOK Cards Bielsk.
Jol.
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Micha³ rewelacj¹
zawodów

Zapraszamy na trybuny
Piłka ręczna
Superliga, 24 listopada godz. 20.30:
Wis³a P³ock – Warmia Olsztyn.
Puchar Zdobywców Pucharów, 27 listopada godz. 19.00:
Wis³a P³ock – UCM Sport Resita.
I liga, 28 listopada godz. 14.00:
Wis³a II P³ock – Pogoñ Szczecin.

Koszykówka
II liga, 27 listopada:
Mon-Pol P³ock – AZS WSGK Kutno.

Tenis stołowy

REKLAMA

II liga kobiet, 28 listopada:
Alfa Gostynin – Nadwiœlanin P³ock.
II liga mê¿czyzn, 28 listopada godz. 11.00:
Victoria P³ock – SKS 40 Warszawa, Nadwiœlanin P³ock – GKTS
Wi¹zowna.
Jol.
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