sport
Juniorki Jutrzenki awansowa³y do æwieræfina³u MP

Po dwóch tygodniach okresu przygotowawczego

Trzy zwyciêstwa Wis³y
W gronie 16 najlepszych dru¿yn w sparingach
W miniony weekend w SP 16
w P³ocku rozegrany zosta³ jeden
z oœmiu turniejów eliminacyjnych
do mistrzostw Polski pi³ki rêcznej
juniorek z roczników 1996 i m³odszych.
W p³ockiej SP 16, podobnie jak
w ka¿dym z turniejów, w 1/8 fina³u
mistrzostw Polski juniorek pi³ki
rêcznej wystartowa³y trzy dru¿yny.
Zgodnie z regulaminem do dalszego
etapu, czyli do æwieræfina³ów, awansowaæ mia³y dwie. W P³ocku obok
zespo³u Jutrzenki gra³y: MOS Jelenia Góra i Soœnica Gliwice.
Pierwszy mecz zawodniczki Jutrzenki zagra³y z Soœnic¹. P³occzanki pokona³y wysoko rywalki 25:17
(12:6). Tylko przez pierwsze minuty

przeciwniczki dotrzymywa³y kroku
zawodniczkom Jutrzenki, które ca³y
czas by³y skoncentrowane i nie pozwoli³y sobie na oddanie inicjatywy
pi³karkom z Gliwic.
Niestety, to musia³o siê odbiæ na
kondycji zawodniczek, które pojedynek z Soœnic¹ zagra³y tylko w 9osobowym sk³adzie. Dziewczyny
czu³y w nogach wysi³ek, a po zwyciêstwie MOS Jelenia Góra nad Soœnic¹ 33:26 (18:9) wiadomo by³o, ¿e
o kolejnoœci w „p³ockiej” grupie zadecyduje ostatnie spotkanie.
Pi³karki rêczne z Jeleniej Góry
okaza³y siê lepiej dysponowane,
mia³y tak¿e d³u¿sz¹ ³awkê rezerwowych. Ostatecznie p³occzanki musia³y uznaæ wy¿szoœæ przeciwni-

czek, przegra³y 25:27, ale przyznaæ
trzeba, ¿e walczy³y do koñca. Po
I po³owie przegrywa³y 13:18, w II
zmniejszy³y rozmiary pora¿ki i pewnie, gdyby mecz trwa³ d³u¿ej, uda³oby siê im pokonaæ rywalki.
Najwa¿niejsze, ¿e dziewczyny pokaza³y, ¿e potrafi¹ walczyæ, ¿e s¹
dobrze przygotowane i jeszcze mog¹
sprawiæ niespodziankê. Pora¿ka
z dru¿yn¹ MOS Jelenia Góra nie pozbawi³a ich szans walki w mistrzostwach Polski, bo do æwieræfina³u
awansowa³y dwie ekipy.
Do dalszego etapu rozgrywek dosta³o siê 16 dru¿yn. Spotkania, które
bêd¹ decydowaæ o awansie do pó³fina³u, zostan¹ rozegrane w nastêpny
Jol.
weekend.

Turniej bryd¿a o puchar prezydenta miasta P³ocka

Na starcie turnieju bryd¿a sportowego, który by³ rozgrywany
w minion¹ niedzielê w P³ocku, stanê³y 44 pary. To sporo, ale przed
tygodniem w Bielsku o puchar
wójta rywalizowa³o a¿ 58 par.
Przed tygodniem w Bielsku odby³
siê turniej ogólnopolski. W P³ocku zawodnicy rywalizowali w ramach
Grand Prix Mazowsza. Ostatecznie, po
rozegraniu wszystkich pojedynków,
zwyciê¿y³a warszawska para: Sylwester M³ynarczuk i Artur Rutkowski. Na
II miejscu uplasowali siê aktualni mistrzowie œwiata seniorów: Apolinary
Kowalski i Jerzy Russyan, zaœ najni¿szy stopieñ podium wywalczyli zawodnicy z Przasnysza: Wojciech Palmowski i Przemys³aw Œlesicki.
Najlepsza p³ocka para: Dariusz
Krajewski i Leszek £uniewski zajêJol.
³a VIII miejsce.

Archiwum

Walczy³y 44 pary

Zwyciêzcy turnieju o puchar prezydenta miasta P³ocka

Sportowe ferie z SPR Wis³a P³ock Camp 2015

Dla dziewczynek i ch³opców
W œrodê 28 stycznia w Orlen
Arenie odbêd¹ siê zajêcia sportowe dla ch³opców i dziewczynek
w wieku od 7 do 11 lat. Podczas
dnia z SPR Wis³¹ P³ock bêdzie
mo¿na poæwiczyæ pi³kê rêczn¹,
a tak¿e spotkaæ z pi³karzami.
¯ycie m³odych ludzi nie powinno
sk³adaæ siê tylko z odpoczynku lub
siedzenia przy komputerze, dzieci
powinny znaleŸæ czas na uprawianie
sportu. Dla tych, którzy do tej pory
nie mieli bli¿szego spotkania z pi³k¹
rêczn¹, SPR Wis³a P³ock zorganizo-

wa³a dzieñ z t¹ dyscyplin¹ sportu.
Bêdzie to doskona³a okazja, by przekonaæ siê czy warto rozpocz¹æ regularne treningi w jednej z grup dzia³aj¹cych ju¿ w p³ockich szko³ach.
Jak poinformowa³ Robert Jankowski z SPR Wis³a P³ock, Camp
2015 rozpocznie siê o godz. 10.40,
na któr¹ zaplanowano oficjalne
otwarcie imprezy. Wczeœniej
wszyscy potwierdzeni uczestnicy
powinni siê zarejestrowaæ. Do
godz. 11.15 przewidziano gimnastykê
ogólnorozwojow¹
dla

wszystkich uczestników, a potem:
tory przeszkód, mini gry sportowe
i
konkurencje
celnoœciowe.
O 14.40 przewidziane zakoñczenie
imprezy.
Emocji na pewno nie zabraknie,
dla uczestników organizatorzy maj¹ przygotowane pami¹tki z tego
wyj¹tkowego dnia ferii. Kto nie
mo¿e z ró¿nych powodów uczestniczyæ w zajêciach, zapraszany
jest na trybuny, by przekonaæ siê,
¿e pi³ka rêczna jest fajn¹ dyscypliJol.
n¹ sportu.

UKS Sanda zaprasza

Zajêcia od 2 lutego
UKS Sanda zaprasza zainteresowan¹ m³odzie¿ w wieku 15-16
lat na bezp³atne miesiêczne treningi kickboxingu i sandy.
Jeœli ktoœ marzy o udziale
w profesjonalnych treningach
i chce poznaæ zasady obowi¹zuj¹ce w kickboxingu i sandzie, ma ku
temu niepowtarzaln¹ okazjê. Tre-
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ner Piotr Paœnik zapewnia, ¿e za
udzia³ w miesiêcznym szkoleniu nie trzeba ponosiæ ¿adnych
op³at, ani sk³adek cz³onkowskich.
– Zapisy prowadzone bêd¹ tylko
do koñca stycznia u klubowych
trenerów, ale trzeba siê spieszyæ,
bo iloœæ miejsc jest ograniczona.
Wymogiem jest podpisana przez

rodziców zgoda oraz podpisanie
deklaracji klubowej – mówi trener
Pasnik.
Treningi bêd¹ odbywaæ siê w poniedzia³ki i œrody od godziny
18.00–19.00, pierwszy trening zaplanowano na poniedzia³ek 2 lutego.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ
Jol.
pod nr tel. 781 033 43.

W pierwszym sparingu okresu
przygotowawczego do rundy rewan¿owej sezonu 2014/2015, pi³karze
no¿ni Wis³y P³ock pokonali Legionoviê 1:0. Niewiele, ale nie wynik
by³ w tym meczu najwa¿niejszy.
W dwóch kolejnych spotkaniach
podopieczni Marcina Kaczmarka
tak¿e byli skuteczniejsi od rywali.
Ciekawie zapowiada³ siê pojedynek
z Zawisz¹ Bydgoszcz. Rywal, zespó³
nadal jeszcze graj¹cy w ekstraklasie
mia³ ambicje, by pokazaæ, ¿e walczyæ
bêdzie o utrzymanie w gronie najlepszych polskich zespo³ów. Z drugiej
strony Wis³a aspirowa³a do awansu.
I po³owa by³a wyrównana, z lekkim
wskazaniem na p³ock¹ ekipê, któr¹
wspiera³ graj¹cy w bramce S³awomir
Kie³pin. Akcji by³o sporo, ale dopiero
ta z 41 min przynios³a Wiœle bramkê.
Po doœrodkowaniu Cezarego Stefañczyka z rzutu wolnego, do pi³ki doszed³ Piotr Wlaz³o, który celnym
strza³em pokona³ Andrzeja Witana.
Po przerwie nadal atakowali p³occzanie, ale pi³ka no¿na to gra b³êdów.
Jeden z nich, w 58 min znakomicie
wykorzysta³ Jakub Œwierczok, który
znalaz³ siê w sytuacji sam na sam
z p³ockim bramkarzem i dziêki niej
wpisa³ siê na listê strzelców, doprowadzaj¹c do wyrównania.
Ale Wis³a nie zamierza³a zakoñczyæ
pojedynku remisem. W 74 min spotkania Marcin Krzywicki doœrodkowa³ w
pole karne, a akcjê wykoñczy³ Piotr
Ruszkul, który okaza³ siê szybszy od
obroñców gospodarzy i pewnym strza³em zdoby³ zwyciêskiego gola, który
p³ockiej dru¿ynie da³ zwyciêstwo
w drugim meczu kontrolnym.
Zawisza rozpoczął spotkanie w składzie: Witan – Wójcicki, Marić, Micael,
Ziajka, Kamiński, Drygas, Ciskaridze,
Masłowski, Smektała, Świerczok.
Wisła: Seweryn Kiełpin (46 Bartosz
Kaniecki) – Cezary Stefańczyk (46 Patryk Stępiński), Bartłomiej Sielewski (66
Marko Radić), Marko Radić (46 Wojciech Zyska), Fabian Hiszpański (46 Kamil Rozmus), Krzysztof Janus (46 Dawid
Jabłoński), Piotr Wlazło (75 Adam Radwański), Maciej Kostrzewa, Dimitar
Iliev (46 Piotr Ruszkul), Piotr Darmochwał (46 Łukasz Kacprzycki), Mikołaj
Lebedyński (46 Marcin Krzywicki).

Równie¿ w ubieg³ym tygodniu Wis³a rozegra³a swój trzeci pojedynek,
tym razem w Toruniu, z zespo³em z I
ligi – Chojniczank¹ Chojnice. Nie by³
to dla p³ockich pi³karzy ³atwy mecz.
Kibice doskonale wiedz¹, ¿e na tym
etapie przygotowañ dru¿yna pracuje
przede wszystkim nad si³¹ i wytrzyma³oœci¹, a zawodnicy marz¹ o odpoczynku po ciê¿kich treningach. Z drugiej strony spotkania kontrolne s¹ mi³ym urozmaiceniem tego etapu przygotowañ do rozgrywek ligowych.
P³occzanie mimo zmêczenia, szybko objêli prowadzenie. Bramka pad³a
po doœrodkowaniu Piotra Darmochwa³a po rzucie ro¿nym. Pi³ka poszybowa³a na pole karne do Marko
Radiæa, który pewnym strza³em pokona³ bramkarza Chojniczanki, Micha³a
Dumieñskiego.
Wis³a przewa¿a³a na boisku, ale nie
uda³o siê podwy¿szyæ wyniku. Za to
rywale coraz œmielej sobie poczynali
i w 50 min, po b³êdzie p³ockiej obrony, chwilê zawahania p³occzan wykorzysta³ Mateusz Piechowiak, który doprowadzi³ do wyrównania.
To by³ zdecydowanie lepszy okres
gry gospodarzy, którzy zmuszeni byli
udaremniaæ ataki Wis³y. Dopiero w 66
min pojedynku, po doœrodkowaniu
Cezarego Stefañczyka z rzutu wolnego, pi³kê opanowa³ Dimitar Iliev, który jakimœ cudem wpakowa³ j¹ do siat-

ki. I to by³ ten moment, od którego
Wis³a ju¿ nie zamierza³a oddaæ ani
centymetra boiska, górowa³a nad
przeciwnikami i spokojnie dotrwa³a
do ostatniego gwizdka sêdziego.
Chojniczanka: Dumieński – Lisowski, Markowski, Kieruzel (46 Feciuch),
Pietruszka (46 Iwanicki), Niedziela (46
Gancarczyk), Zawistowski (68 Chyła),
Laskowski (46 Piechowiak), Gałązka (46
Grzelak), Siemaszko (46 Siwek), Kawasakiya (46 Mikołajczak).
Wisła: Kaniecki – Hiszpański (19
Rozmus, 65 Stępiński), Radić (46 Sielewski), Kostrzewa (55 Radić), Stępiński
(46 Stefańczyk), Jabłoński (46 Janus),
Góralski (46 Zyska), Wlazło (46 Radwański), Ruszkul (46 Iliev), Darmochwał (46 Kacprzycki), Lebedyński (46
Krzywicki).

Młodzi z kontraktami
Do szerokiej kadry Wis³y do³¹czaæ
bêd¹ kolejni wychowankowie klubu,
zawodnicy wystêpuj¹cy w zespole juniorów i w drugiej ekipie seniorów.
Od pocz¹tku tego roku do 2017 z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia, kontrakty
z klubem podpisali 16-letni zawodnicy: Rados³aw Ga³¹zka, Adam Radwañski i Patryk Szczepañski.
Radwañski od kilku miesiêcy trenuje z zespo³em, w którym zadebiutowa³
w pierwszym tegorocznym sparingu –
z Legionovi¹. Dwaj pozostali, Szczepañski i Ga³¹zka, przygotowuj¹ siê do
nowego sezonu z M³od¹ Wis³¹.

Odchodzi Kaczmarek
Z zespo³em po¿egna³ siê 29-letni
skrzyd³owy Pawe³ Kaczmarek, który
otrzyma³ zgodê na poszukiwanie nowego klubu. Zawodnik, który przyszed³ do P³ocka ze Stomilu Olsztyn
zagra³ w 32 spotkaniach I ligi, gdzie
strzeli³ jedn¹ bramkê.

Trenuje II zespół
Drugi zespó³ Wis³y od tygodnia
przygotowuje siê do rozgrywek rundy
rewan¿owej IV ligi. W zajêciach
uczestnicz¹:
bramkarze: Michał Szkatulnik (rocznik 1998), Jakub Szczepankiewicz (96);

obrońcy: Bartłomiej Błachnio (97),
Sebastian Graczyk (98), Arkadiusz Majchrzak (94), Adrian Olkiewicz (96), Eryk
Padzik (95), Konrad Popławski (95);
pomocnicy: Bartosz Felbór (96), Radosław Gałązka (98), Dawid Kieplin
(97), Kamil Kowalczyk (96), Piotr Majchrzak (97), Krystian Pomorski (95), Michał Sadowski (94), Seweryn Truskolaski (94), Bartosz Wiśniewski (94);
napastnicy: Sebastian Dziewanowski (95), Kamil Nowicki (98), Patryk
Szczepański (98).

Podopieczni Artura Serockiego
i Paw³a Gaula do rundy rewan¿owej
przygotowuj¹ siê na tygodniowym
obozie w I³awie, a po powrocie, do 8
marca trenowaæ bêd¹ na w³asnych
obiektach. W planach maj¹ rozegranie
spotkañ kontrolnych: 31 stycznia
z Wkr¹ ¯uromin w I³awie, 4 lutego
z W³oc³avi¹ we W³oc³awku i piêæ kolejnych pojedynków w P³ocku: 7 lutego z Kasztelanem Sierpc lub Skr¹
Drobin, 14 lutego z B³êkitnymi Raci¹¿, 18 lutego z B³êkitnymi G¹bin, 21
lutego z LTP Lubanie i 28 lutego z Lechem Rypin.
Pierwszy mecz rundy wiosennej zespó³ Wis³y II rozegra w niedzielê 8
marca w P³ocku z Olimpi¹ Warszawa.
Jola Marciniak
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