sport

III miejsce na pla¿y

Najm³odszy mistrz œwiata

28 sierpnia o godz. 17.00 w Orlen
Arenie rozpocznie siê ostatni pojedynek kontrolny p³ockiej dru¿yny
pi³ki rêcznej przygotowuj¹cej siê do
sezonu 2014/2015. Przeciwnikiem
podopiecznych Manolo Cadenasa
bêdzie Górnik Zabrze. Po tym meczu prawie wszystko powinno byæ
jasne, a przede wszystkim powinna
paœæ odpowiedŸ na pytanie, czy zespó³ bêdzie mia³ szansê w tym sezonie powalczyæ z Vive Targi Kielce
o tytu³ mistrza Polski.
W ubieg³ym tygodniu rozegrano
cztery spotkania kontrolne. Wyniki nie
by³y tu najwa¿niejsze, bo jest to czas,
gdy zawodnicy s¹ jeszcze podczas
przygotowañ do sezonu, wiêc nie
wszystko musi udawaæ siê na boisku.
Wa¿ne by³o to, jak pi³karze podchodz¹
do meczu, czy s¹ w stanie zostawiæ
serce na parkiecie, czy zaczynaj¹ siê
rozumieæ, jakie poczynili postêpy
przez tygodnie przygotowañ i jak siê
prezentuj¹ w niemal zupe³nie nowym
sk³adzie.
Pierwszy raz w Orlen Arenie pi³karze rêczni pokazali siê publicznoœci
w meczu z Motorem Zaporo¿e. Co
prawda na trybunach zasiad³o zaledwie 250 wylosowanych spoœród w³aœcicieli karnetów widzów, ale atmosfera by³a niesamowita. Mo¿e dlatego,

38 Tygodnik P³ocki

Turniej w Œwinoujœciu
jak szybko rozwija siê ta dyscyplina, jak wielkie postêpy robi¹ zespo³y. To doskona³y prognostyk
przed nastêpnym sezonem. Poziom
pla¿ówki w naszym kraju stale roœnie – dodaje Nies³uchowski.
Prezes klubu zapewnia, ¿e ten sezon by³ dla p³ockich zawodników
wymarzony. BHT Auto Forum Petra
P³ock zosta³a mistrzem Polski we
wszystkich kategoriach wiekowych:
od juniora m³odszego, przez juniora
starszego, po seniora. Na dodatek,
przez ca³y sezon wszystkie turnieje
zawodnicy koñczyli „na pudle”, mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e s¹ najlepsz¹
polsk¹ ekip¹.
– Wysokie miejsce w Pucharze
Polski nie by³o tym, czego byœmy
chcieli szczególnie, bo najwa¿niejsze dla nas by³o zdobycie mistrzostwa Polski. Nie da siê ukryæ, ¿e liczyliœmy na sukces, choæ zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e ³atwo nie bêdzie. Wa¿ne jest tak¿e to, ¿e zakwalifikowaliœmy siê do pla¿owej Ligi
Mistrzów, która odbêdzie siê w listopadzie na Wyspach Kanaryjskich i do fina³u europejskich rozgrywek EBT, które czekaj¹ nas
w maju – t³umaczy prezes.
Dla zawodników ten sezon jeszcze siê nie koñczy, mimo ¿e najwa¿niejsze krajowe zawody s¹ ju¿ za
nimi. Czeka ich wyprawa do Hiszpanii, gdzie zmierz¹ siê z najlepszymi europejskimi ekipami. Wierz¹, ¿e
uda im siê pokazaæ najwy¿szy poziom i zdobyæ trofeum. Nie bêdzie
to ³atwe, ale takiego doœwiadczenia
nie da siê z niczym porównaæ. A potem czeka ich krótki odpoczynek,
zaœ we wrzeœniu wiêkszoœæ z nich
bêdzie bra³a udzia³ w halowych rozJol.
grywkach.

W Stambule odby³y siê XV m³odzie¿owe mistrzostwa œwiata w bryd¿u. Zawody rozegrano w kategoriach U-25, U-20 i po raz pierwszy
w U-15. W tej ostatniej wystartowa³a polska reprezentacja, w której
wa¿n¹ postaci¹ by³ 12-letni Micha³
Maszenda z Bielska.
Zawody U-15, bo tylko w tej kategorii startowa³ bryd¿ysta z naszego
regionu, by³y najwa¿niejsze, bo historyczne. Do udzia³u w turnieju organizatorzy zaprosili reprezentacje
krajów, których dru¿yny wczeœniej
odnosi³y sukcesy w wy¿szych kategoriach wiekowych. W pozosta³ych
turniejach startowa³y czo³owe ekipy
ze wszystkich kontynentów.
W turnieju U-15 obok reprezentacji Polski startowa³y: Francja, Chiny, Indie, Szwecja, Turcja i W³ochy.
Zaproszona zosta³a tak¿e dru¿yna
z Izraela, ale z powodów politycznych wycofa³a swój udzia³.
W polskiej ekipie najm³odszy zawodnik, Micha³ Maszenda z Bielska, od pocz¹tku turnieju radzi³ sobie bardzo dobrze. Zanim pojecha³
do Stambu³u, ze swoim partnerem,
Kacprem Kopk¹, przebrn¹³ wielostopniow¹ selekcjê, po drodze zdobywaj¹c medale m³odzie¿owych mistrzostw Polski. Oprócz tych dwóch
zawodników w dru¿ynie grali: Jakub
i Patryk Patreuha oraz Tomasz Pawe³czyk z Micha³em Kalet¹.
Pierwsze trzy dni mistrzostw to
eliminacje, gdzie ka¿dy gra³ z ka¿dym. Po tej rundzie Polska o setne
czêœci punktu ustêpowa³a tylko
Francji, co oznacza³o, ¿e awansowa³a do pó³fina³u. Po tej fazie rozgrywek, w nieoficjalnej klasyfikacji par,
na 30 duetów Micha³ z Kacprem byli na czele stawki.
W pó³finale reprezentacja Polski
spotka³a siê z Chinami i by³ to bardzo trudny mecz, ostatecznie wygrany 100:97 przez naszych zawodników. Po tym spotkaniu pozosta³a
podopiecznym Rolanda Lippika
walka o z³oty medal. Warto w tym
miejscu dodaæ, ¿e Francja, przeciwnik Polaków w finale, pokona³a ich
nieznacznie w eliminacjach. Tym razem zwyciê¿yli m³odzi bryd¿yœci
z naszego kraju 107-77,5, dziêki
czemu mieli okazjê, po raz pierwszy

Micha³ ze z³otym medalem mistrzostw œwiata
w swojej krótkiej karierze, wys³uchaæ „Mazurka D¹browskiego” na
tak du¿ej i wa¿nej imprezie.
Po wyl¹dowaniu na lotnisku na
Micha³a czekali rodzice i brat. Mimo
bardzo d³ugiej, 15-godzinnej podró¿y ze Stambu³u, przez Moskwê, po
wyjœciu z samolotu by³ bardzo
szczêœliwy. Odebra³ wiele gratulacji,
dosta³ kwiaty – dopiero wtedy tak
naprawdê dotar³o do niego, co siê
sta³o na mistrzostwach i ¿e jest
w dru¿ynie najlepszych na œwiecie.
Dla Micha³a Maszendy by³o to
ogromne prze¿ycie, które po powrocie
musia³ odchorowaæ. Jednak uda³o
nam siê porozmawiaæ z m³odym zawodnikiem. – Bryd¿ysta podczas zawodów mêczy siê fizycznie i psychicznie. Dobrze, ¿e gramy w trzy pary, to
jedna zawsze ma wolne. Ale kibicowanie to te¿ stres – t³umaczy i opowiada,
¿e nie po raz pierwszy mia³ do rozegrania tak du¿o partii. – W rozgrywkach krajowych zdarza³o siê wiêcej

Notka z oficjalnego biuletynu mistrzostw

Orlen Wis³a P³ock

Jaka to bêdzie dru¿yna?
¿e momentami w hali by³o zupe³nie
cicho, co w czasie oficjalnych meczów siê nie zdarza. W³aœnie z tej
przyczyny doskonale s³ychaæ by³o, jak
miêdzy sob¹ porozumiewaj¹ siê zawodnicy, a takie sytuacje zdarzaj¹ siê
przecie¿ tylko na treningach.
By³ to pierwszy i jak na razie jedyny taki mecz. Spotkanie rewan¿owe
z Motorem ca³kowicie zamkniêto dla
publicznoœci, a w sobotê z Meshkovem Brzeœæ po³¹czone z prezentacj¹
dru¿yny, co oznacza, ¿e te¿ by³o inne.
Pierwszy mecz z Zaporo¿em da³ zatem najlepsze odpowiedzi na nurtuj¹ce kibiców pytania.
P³ocki zespó³ pokona³ mistrza
Ukrainy Motor Zaporo¿e 38:23
(15:8), ale nie wynik by³ tu najwa¿niejszy. Trudno oceniæ postawê goœci, którzy 6 wrzeœnia bêd¹ walczyli
w grupie kwalifikacyjnej o udzia³
w Lidze Mistrzów. Bior¹c pod uwagê
wynik spotkania, mo¿na przypuszczaæ, ¿e pi³karze Motoru byli zmêczeni. Byæ mo¿e udzia³em i zwyciêstwem

w Memoriale Jerzego Klempela i zostawieniem w pokonanym polu dru¿yny z Superligi, a mo¿e zbyt d³ugo poprzedniego dnia zwiedzali P³ock?

Czego oczekiwać
po nowych zawodnikach?
Przy okazji spotkania warto pokusiæ
siê o pierwsz¹ ocenê p³ockich pi³karzy. Nie bêdzie ona ³atwa, bo to by³
tylko jeden mecz, ale nieliczni obserwatorzy maj¹ na pewno swoje zdanie.
Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Wichary zas³u¿y³ na du¿y plus. To by³a
jego zas³uga, ¿e p³occzanie wyszli na
prowadzenie. Broni³ pewnie, ustawia³
kolegów w obronie. Rodrigo Corrales
za to mia³ znakomite parady, broni³
w nieprawdopodobnych sytuacjach,
ale wpuszcza³ te¿ ³atwe do obrony
strza³y. Który z nich bêdzie pierwszy,
przekonamy siê w meczu z Górnikiem. Wtedy pewnie trener przedstawi
podstawowy sk³ad zespo³u.

rozdañ dziennie, ale na mistrzostwach
œwiata to zupe³nie inne odczucie. Dru¿ynowe mistrzostwa œwiata juniorów
by³y najwa¿niejsz¹ imprez¹ sportow¹
z moim udzia³em. To moje pierwsze
zagraniczne zawody i od razu wywalczy³em z³oty medal. Niesamowite.
Do mistrzostw Micha³ przygotowywa³ siê przez ostatnie pó³ roku,
z kolegami rywalizowali na obozach
szkoleniowych, lepiej siê poznali
i zaprzyjaŸnili. Do Stambu³u pojechali jako dobrze zgrana dru¿yna,
która nie tylko gra³a na mistrzostwach w bryd¿a. W wolnym czasie
wszyscy zwiedzali Stambu³, pop³ynêli w rejs po cieœninie Bosfor.
Na pytanie, co najbardziej zapamiêta z tej wyprawy, Micha³ bez namys³u
odpowiada: – Ostatni¹, niezaplanowan¹ atrakcjê podró¿y. Wszystkie nasze baga¿e zosta³y w Moskwie i dotar³y do nas z kilkudniowym opóŸnieniem. Na szczêœcie z³oty medal mia³em
Jol.
przy sobie.

Archiwum

Przed rokiem dru¿yna BHT
Petra P³ock wywalczy³a Puchar
Polski w pi³ce rêcznej pla¿owej.
W tym roku siêgnê³a po najwy¿sze trofeum: tytu³ mistrza Polski, a w Pucharze musia³a zadowoliæ siê III miejscem.
Faworytem zawodów rozgrywanych w Œwinoujœciu byli utytu³owani p³occzanie. Wiedzieli oni jednak, ¿e odniesienie sukcesu bêdzie
niezwykle trudne. – Pojechaliœmy
do Œwinoujœcia bez czterech podstawowych zawodników: Adriana
Fiodora, Marcina Miedziñskiego,
Kacpra Adamskiego, którzy brali
udzia³ w turniejach przygotowuj¹cych do sezonu halowego, oraz
Bartosza Wojdaka, który dzieñ
przed wyjazdem dozna³ urazu kostki – opowiada prezes klubu i zawodnik BHT Petra Artur Nies³uchowski.
Od pocz¹tku turnieju p³ockim
zawodnikom bardzo trudno by³o
odnaleŸæ w³aœciwy rytm gry. Pewnie to by³ powód, ¿e fazê grupow¹
zakoñczyli dopiero na IV miejscu,
ale to i tak pozwoli³o im awansowaæ do dalszych gier.
Drugiego dnia zawodów w Œwinoujœciu p³occzanie spotkali siê ze
swoimi
dobrymi
znajomymi
z Piotrkowa. – To by³o œwietne widowisko, szczególnie w pierwszym
secie, w którym o zwyciêstwie rywali zadecydowa³a z³ota bramka –
opowiada Nies³uchowski. Niestety
nasi zawodnicy przegrali to spotkanie, co sprawi³o, ¿e nie mieli ju¿
szans na walkê o puchar. Pozosta³
im mecz z Legnic¹, którego stawk¹
by³o III miejsce w turnieju. Przed
pojedynkiem p³occzanie obawiali
siê o rezultat, bo dzieñ wczeœniej,
w meczu fazy grupowej, nie uda³o
im siê pokonaæ przeciwników. Na
szczêœcie wróci³ w³aœciwy rytm gry
i ostatecznie, po bardzo dobrym
meczu, zespó³ BHT Petra P³ock
zwyciê¿y³ 2:0.
– Niektórzy uznali, ¿e dopiero III
miejsce w turnieju naszego zespo³u
to by³a najwiêksza niespodzianka,
ale moim zdaniem, zaskoczy³a
wszystkich ekipa z W¹brzeŸna, która wygra³a zawody, a wczeœniejsze
mistrzostwa Polski ukoñczy³a na V
pozycji. To jest najlepszy dowód,
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Bryd¿ysta Micha³ Maszenda ze z³otem

Archiwum

Mistrzowie Polski pokonani w Œwinoujœciu

Tiago Rocha niestety nie mia³ zbyt
wiele mo¿liwoœci, by pokazaæ swoje
umiejêtnoœci, wiêc z ca³ej stawki wypad³ chyba najmniej interesuj¹co, ale
do pierwszego meczu na pewno odnajdzie siê w zespole. Micha³ Daszek
powinien chyba wzi¹æ korepetycje
z rzutów karnych, bo skoro ma byæ
jednym z egzekutorów, to nie mo¿e siê
myliæ. Warto by³oby wzorem najlepszych umówiæ siê z bramkarzem,
przychodziæ godzinê przed treningiem
i rzucaæ, a¿ karne bêd¹ perfekcyjne.
Pociechê bêdzie mia³a dru¿yna
z Dana-Emila Racotea i z Miljana Pusicy. Obaj wiedz¹, po co s¹ na boisku,
realizuj¹ zadania i strzelaj¹ gole. Zachwyca, miejmy nadziejê, ¿e nie jest
to okreœlenie na wyrost, Alexander
Tioumentsev Barabash. Ma niesamowite przyspieszenie, kapitalnie mija
rywali, a jak rzuca… Pewnie zostanie
ulubieñcem p³ockich kibiców. Trudno
cokolwiek powiedzieæ o Nemanji Zelenoviciu. Pewnie w hali byli tacy, co
dopatrzyli siê w jego grze dobrych ele-

mentów, ale chyba nie wszyscy. Zobaczymy, co bêdzie dalej.
Wœród p³ockich pi³karzy nie zawiedli i pewnie nadal bêd¹ prezentowaæ
wysok¹ formê Kamil Syprzak i Adam
Wiœniewski. Na wielkie brawa zas³u¿y³, przynajmniej kilka razy Mariusz
Jurkiewicz, nieco gorszy mia³ dzieñ
Ivan Nikceviæ, ale na pewno bêdzie
z niego pociecha. Nic nowego nie pokaza³ Zbigniew Kwiatkowski, a musi
siê staraæ, bo na jego pozycji jak zawsze jest spora konkurencja.
No i na koniec Angel Montoro.
Hiszpañski p³occzanin chyba wreszcie
siê zaaklimatyzowa³ i jego rzutów ju¿
teraz powinna siê baæ ca³a Europa.
Zdobywa³ takie bramki, po których rêce same sk³ada³y siê do oklasków.
I choæ na trybunach by³o tylko 250 widzów, to by³o s³ychaæ g³osy podziwu.
Oby ca³y sezon mia³ taki jak ten
pierwszy mecz w Orlen Arenie.
Czy to wystarczy na Vive i na Ligê
Mistrzów? Na razie trudno odpowiedzieæ na to pytanie, ale widaæ wyraŸnie, ¿e trener Cadenas ma z kim pracowaæ, widaæ te¿ efekty jego pracy, a to
oznacza, ¿e czeka nas znakomity sezon, z wieloma emocjami i atrakcjami.
O meczach przegranych w turnieju
w Ilsenburgu nale¿y zapomnieæ, teraz
mamy zupe³nie inn¹ dru¿ynê. Jol.
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