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Pierwsza przychodzi,
ostatnia wychodzi…

Iza ze swoim trenerem
13-letnia Iza Luma, zawodniczka KP MZPOS P³ock i podopieczna trenera Stanis³awa Zotowa,
znakomicie spisa³a siê podczas
Dru¿ynowych Mistrzostw M³odzików w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim.
Wygra³a wyœcig na 100 m kraulem
i zajê³a I miejsce w rankingu
w swojej kategorii wiekowej.
Iza wystartowa³a w miêdzywojewódzkich mistrzostwach makroregionów w p³ywaniu 13-latków.
– Zawody musia³y odbyæ siê
w trzech regionach, bo tak du¿o
dzieci w tym wieku p³ywa. Na jednym basenie nie by³oby mo¿liwoœci
przeprowadzenia mistrzostw. Po zawodach wyniki zosta³y wys³ane do
centrali, a tam okaza³o siê, ¿e w tej
kategorii najlepszy czas – 1:01,51 –
osi¹gnê³a Iza. To drugi wynik w Polsce, ale moja wychowanka ma satysfakcjê, ¿e tym razem wygra³a
z dziewczyn¹, która ma na swoim
koncie najlepszy czas w tej konkurencji – t³umaczy trener m³odej zawodniczki Stanis³aw Zotow.
A mog³o nie byæ takiego sukcesu.
– Na przeszkodzie w przygotowaniu
do mistrzostw stanê³a ciê¿ka choroba Izy. Przez miesi¹c przed pierwsz¹
tur¹ zawodów, gdy wszyscy trenowali, ona le¿a³a w ³ó¿ku i leczy³a ospê.
Znacznie póŸniej od rywalek zaczê³a
dochodziæ do formy, ale ostatecznie
osi¹gnê³a wynik, jaki by³ planowany. Na dodatek, p³yn¹c w sztafecie
na pierwszej zmianie, na 50 m kraulem uzyska³a czas 28,24, czyli tylko
o 0,02 sek gorszy od najlepszego
polskiego wyniku w tej kategorii
wiekowej – dodaje trener.
Te sukcesy by³y ukoronowaniem
kilkuletniej wspólnej pracy. Zaczynali, gdy Iza by³a w I klasie Szko³y
Podstawowej nr 3 w P³ocku. Dziœ
koñczy podstawówkê, dosta³a siê do
Gimnazjum nr 8, ale nie do klasy
sportowej, tylko politechnicznej.
– Ona jest przyk³adem, ¿e mo¿na pogodziæ naukê i sport, osi¹gaæ w obu
dziedzinach doskona³e wyniki. Jest
najlepsz¹ uczennic¹ w klasie, ma
œredni¹ 5,91, na œwiadectwie ma
dziesiêæ szóstek i jedn¹ pi¹tkê. Na zakoñczenie nauki w SP 3 dosta³a dyplom i nagrodê rzeczow¹ oraz Statuetkê „Scholarek 2015” za najwy¿sz¹
œredni¹ ocen w szkole. Jest tak¿e najlepsz¹ p³ywaczk¹ wœród 13-latek
w Polsce. Wyró¿nia siê przede
wszystkim sumiennoœci¹. Jest takie
przys³owie, „jak chcesz byæ pierwsza
na mecie, to musisz z basenu wychodziæ ostatnia”. I tak jest z Iz¹. Pierwsza przychodzi na zajêcia, ostatnia
wychodzi. Na dodatek mobilizuje
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swoje kole¿anki i kolegów, którzy
chêtnie j¹ naœladuj¹, widz¹c, ¿e mo¿na dojœæ do czegoœ, niczego sobie
nie odmawiaj¹c – zapewnia Zotow.
Iza nie jest pierwsz¹ wychowank¹, która zaczyna³a karierê pod kierunkiem trenera Zotowa. Do ukoñczenia VI klasy szko³y podstawowej
trenowa³ pod jego kierunkiem Damian Chrzanowski, najlepszy obecnie p³ocki p³ywak, maj¹cy na swoim
koncie udzia³ w Igrzyskach Europejskich w Baku i wywalczone minimum na mistrzostwa œwiata w Singapurze. Dziœ jego trenerem jest Jurij Szyczkow. – Znalaz³em Damiana
w SP 17, widaæ by³o, ¿e osi¹gnie
sukces – mówi trener. Karierê w jego grupie zaczyna³y tak¿e miêdzy
innymi: wielokrotna mistrzyni Polski Kasia ¯o³nowska, uczestniczka
mistrzostw œwiata Kasia Kowalczyk
i wielu zawodników, którzy równie¿
odnosili sukcesy i zdobywali medale na ogólnopolskich imprezach.

Kobylanka
kuźnią talentów
Grupa trenera Zotowa trenuje na
p³ywalni miejskiej przy ul. Kobyliñskiego. Jak twierdzi, to dobre miejsce na zajêcia, bo nie ma tam zbyt
wielu amatorów p³ywania, wiêc zawodnicy maj¹ sporo miejsca dla siebie. – A najwa¿niejsze jest to, ¿e mo¿na otworzyæ okno i mamy od razu
œwie¿e powietrze – ¿artuje. – To basen z tradycjami, st¹d wywodz¹ siê
najlepsi p³occy p³ywacy. Chyba lepsi ni¿ z p³ywalni na Podolszycach.
W mistrzostwach rozgrywanych
w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim P³ock
reprezentowa³o piêcioro zawodników KP MZOS, obok Izy tak¿e: Jakub Wyborski, Maja Jaworska, Klaudia Lessnau, Natalia Kryszkowska.
Wszyscy pobili swoje rekordy ¿yciowe. Kolejn¹ szans¹ na wyœrubowanie
wyników by³y Miêdzynarodowe
Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej, rozgrywane w Holandii. O wynikach
m³odych zawodników napiszemy
w nastêpnym numerze TP.
Iza Luma nie jest jedyn¹ zawodniczk¹ Stanis³awa Zotowa, która
walczy o medale w najwa¿niejszych
krajowych imprezach. Od 3 do 5 lipca odbêd¹ siê w Olsztynie mistrzostwa Polski 14-latków z udzia³em
Natalii Krymow, która powalczy
o medal. Natalia do Olsztyna pojedzie prosto ze zgrupowania kadry
narodowej i na pewno bêdzie chcia³a zrobiæ wszystko, aby równie¿ staæ
Jol.
siê bohaterk¹ artyku³u.

30 czerwca pi³karze Wis³y melduj¹ siê w klubie

Przygotowania czas zacz¹æ
Jak wszyscy kibice doskonale
wiedz¹, poprzedni sezon pi³karze
no¿ni Wis³y P³ock zakoñczyli na
III miejscu w tabeli i nie awansowali do Ekstraklasy, choæ taki cel
mieli do zrealizowania. Po trzech
tygodniach urlopów wracaj¹ do
klubu, jak siê mo¿na domyœlaæ,
w mocno zmienionym sk³adzie.
Podczas pierwszych zajêæ we
wtorek odbêd¹ siê badania lekarskie
i sprawdzenie, czy pi³karze trenowali indywidualnie, zgodnie z zaleceniami trenera Marcina Kaczmarka.
Zawodnicy bêd¹ w P³ocku na swoim
stadionie przygotowywaæ siê do nowego sezonu do poniedzia³ku 6 lipca, kiedy to wyrusz¹ na tygodniowe
zgrupowanie do Miêdzychodu.
Przed wyjazdem, 4 lipca zagraj¹
pierwsze spotkanie kontrolne z dru¿yn¹ Legionovii. Trener Kaczmarek
bêdzie mia³ okazjê zobaczyæ wszystkich nowych zawodników w akcji,
ale oczywiœcie nie bêdzie wtedy wyci¹ga³ jeszcze ¿adnych wniosków.
Wiêcej o nowym sk³adzie zespo³u
bêdzie mo¿na powiedzieæ po tygodniowym obozie, podczas którego
rozegrane zostan¹ dwa kolejne pojedynki – na pewno z Bytovi¹ Bytów,
a na 8 lipca planowane jest spotkanie z dru¿yn¹ z zagranicy.
Po powrocie z Miêdzychodu do
pierwszego meczu wyznaczonego
na 25 lipca p³ocka ekipa bêdzie trenowaæ na w³asnych obiektach i graæ
kolejne sparingi, miêdzy innymi
z GKS Be³chatów i Olimpi¹ Grudzi¹dz. Pierwszy wa¿ny sprawdzian,
czyli mecz o Puchar Polski, Wis³a
rozegra ze zwyciêzc¹ spotkania Bytovia Bytów – Œlêza Wroc³aw. Kilka
dni póŸniej, 1 lub 2 sierpnia, zagra
o pierwsze ligowe punkty.
Kiedy zawodnicy odpoczywali,
³aduj¹c akumulatory przed kolejnym

sezonem, zarz¹d klubu pracowa³ nad
ustaleniem sk³adu dru¿yny, która ca³y czas jest kompletowana. – Najbardziej potrzebny jest nam napastnik. Na tej pozycji mamy tylko jednego zawodnika, Miko³aja Lebedyñskiego. W przerwie sprowadziliœmy
S³owaka Lukasa Kubusa, ale na razie jest on dla nas wielk¹ niewiadom¹. Trudno przewidzieæ, jak sprawdzi siê w polskich warunkach.
W swojej dru¿ynie walcz¹cej na zapleczu najwy¿szej klasy rozgrywkowej, strzeli³ ponad 70% bramek zdobytych przez pozosta³ych zawodników dru¿yny. Ale nie ukrywamy, ¿e
nadal szukamy pi³karza ogranego,
z du¿ym doœwiadczeniem. Ca³y czas
przygl¹damy siê rynkowi, mamy nadziejê podpisaæ kontrakt jak najszybciej – wyjaœnia prezes Wis³y Jacek Kruszewski.
Trudno planowaæ kolejne transfery kiedy nie wiadomo, kto zostanie
w dru¿ynie, a kto jeszcze ma szanse
zmieniæ barwy klubowe. Na pewno
nie zagra w Wiœle Krzysztof Janus,
który podpisa³ kontrakt z Zag³êbiem
Lubin i w nowym sezonie bêdziemy
obserwowaæ jego poczynania
w Ekstraklasie.
Ca³y czas wa¿¹ siê losy Jacka Góralskiego. – Zg³osi³a siê po niego Jagiellonia Bia³ystok, ale Jacek ma
okreœlon¹ kwotê odstêpnego, któr¹
musieliby zap³aciæ jego nowi pracodawcy. Na razie jest du¿a rozbie¿noœæ miêdzy oczekiwan¹ przez nas
sum¹ a t¹, któr¹ proponuje klub
z Bia³egostoku. Widaæ, ¿e zale¿y im
na pozyskaniu naszego pi³karza,
wiêc nie wykluczamy, ¿e przyjdzie
nam siê po¿egnaæ z Jackiem – dodaje prezes Kruszewski.
Wa¿ny kontrakt ma Seweryn Kie³pin i wbrew temu, o czym mówili kibice, na razie nie zg³osi³ siê po niego

¿aden klub. Mimo tego, ¿e pi³karz raczej zostanie w P³ocku, klub rozgl¹da
siê za trzecim bramkarzem. – Poszukujemy zawodnika m³odego, ¿eby
móg³ siê u nas rozwin¹æ pod okiem
doœwiadczonych kolegów. Mo¿e to
byæ zawodnik nawet z III ligi, a najlepiej z wy¿szej, który ma niewielkie
szanse, by graæ w meczach swojej
dru¿yny. Oczywiœcie najpierw przygl¹daliœmy siê swoim wychowankom,
ale nie mamy zbyt wielkiego pola manewru, st¹d nasze poszukiwania w innych klubach – mówi prezes.
Na pierwszych zajêciach we wtorek powinien te¿ pojawiæ siê Przemys³aw Lech, 19-letni zawodnik
Wis³y Kraków, który nie móg³ przebiæ siê w swoim klubie i gra³ tylko
w III-ligowych rezerwach. Ten œrodkowy pomocnik, który bêdzie móg³
graæ tak¿e na pozycji napastnika, bêdzie raczej uzupe³nieniem ni¿
wzmocnieniem dru¿yny, choæ ca³a
kariera jest przed nim i mo¿e jeszcze
pokazaæ co potrafi. Z zawodnikiem
klub podpisa³ umowê na 2 sezony
z opcj¹ przed³u¿enia.
Najwiêksz¹ strat¹ dla dru¿yny by³o
odejœcie Krzysztofa Janusa, który by³
nie tylko kapitanem dru¿yny, ale tak¿e jej dobrym duchem. Teraz bêdzie
wspiera³ ekipê Zag³êbia. – Zas³u¿y³
sobie na awans do ekstraklasy, ale na
zawsze pozostanie w naszej pamiêci
jako ten, który walczy³ do ostatniego
gwizdka. Nowy kontrakt podpisa³ dopiero po zakoñczeniu sezonu, do
ostatniego meczu dawa³ z siebie
wszystko. Mamy nadziejê, ¿e znajdziemy godnego nastêpcê Krzyœka –
koñczy rozmowê Jacek Kruszewski,
zapraszaj¹c kibiców na pierwszy
sprawdzian z Legionovi¹. Dok³adn¹
godzinê rozpoczêcia spotkania w sobotê bêdzie mo¿na znaleŸæ na stronie
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internetowej klubu.

Micha³ Maszenda bez medalu, ale…

Wywalczy³ miejsce na podium
M³odzi bryd¿yœci do lat 20
wziêli udzia³ w 29 mistrzostwach
m³odzie¿y szkolnej w bryd¿u,
w których rozegrano turnieje
dziewcz¹t i ch³opców: open na
maxy i na impy oraz par mikstowych.
Bardzo dobrze w mistrzostwach
wypad³ bielszczanin, 14-letni Micha³ Maszenda. W turnieju „na maxy” Micha³ wspólnie z Przemkiem
Nitkiem, w stawce 84 par awansowali do œcis³ego fina³u na 3 miejscu. Tam sukcesu nie by³o, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e ch³opcy grali ze sob¹ pierwszy raz i byli jednymi
z najm³odszych w stawce.
Nastêpnego dnia odby³ siê turniej „na impy”. Tu Micha³ zagra³
ze swoim sta³ym partnerem Kacprem Kopk¹. Obaj s¹ mistrzami
œwiata U-15 i reprezentantami Polski na lipcowych Mistrzostwach
Europy. Jak siê jednak okaza³o, i tu
awans do fina³u nie przyszed³ ³atwo. Zawodnicy z trudem awansowali do grona najlepszych, ostatecznie w stawce 80 par uda³o im
siê zdobyæ premiowane 12 miejsce.
W finale obaj zawodnicy walczyli
o medal do koñca, ale zakoñczyli
zawody na V miejscu. Gdyby rozegrali lepiej chocia¿ jedno rozdanie,
cieszyliby siê ze srebrnego medalu.
Ostatniego dnia zawodów odby³
siê turniej par mieszanych. Micha-
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13-letnia p³ywaczka Iza Luma najlepsza w Polsce

³owi przysz³o graæ po raz pierwszy
z Kamil¹ Kirag¹. W sumie w stawce 49 par oboje zakoñczyli zawody
na VII miejscu.
Po podsumowaniu wszystkich
turniejów okaza³o siê, ¿e Micha³
uplasowa³ siê na III miejscu
w stawce 171 startuj¹cych w mistrzostwach zawodników. W nagrodê m³ody zawodnik z Bielska
otrzyma³ drukarkê komputerow¹.
– Dobrze, ¿e mo¿na by³o wybieraæ
nagrodê. Za III miejsce przewidziano wrêczenie tabletu, a ja mam ju¿

takie trzy urz¹dzenia – powiedzia³
Micha³ po odebraniu drukarki. Kariera jednego z najm³odszych polskich bryd¿ystów jest krótka, ale
jak widaæ bogata.
Klub Piast Feliksów, którego
cz³onkami s¹ Micha³, Kacper i Kamila zaj¹³ III miejsce na 21 sklasyfikowanych. Micha³ jako jedyny
reprezentant Szko³y Podstawowej
w Bielsku uplasowa³ j¹ na 24 miejscu na 72 szko³y. W zawodach startowali uczniowie tylko z dwóch
Jol.
podstawówek.
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