sport

Wyszygrodzkie medale

Historyczny sukces
p³occzanki

W Kleszczowie odby³y siê Mistrzostwa Polski w Kickboxingu low-kick,
w których wystartowa³o piêciu zawodników UKS Wyszogród Sztuki
Walki. Z³oty medal w mistrzostwach

wywalczy³ Mateusz Rajewski, zaœ
br¹zowe: Sebastian Rajewski i Sebastian Stobiecki. Trener kadry narodowej Robert Rajewski, przygotowuj¹cy
zawodników do wyjazdu na Mistrzo-

stwa Europy w Kung Fu, które odbêd¹ siê w estoñskim Tallinie, powo³a³
do reprezentacji: Aleksandrê Szajewsk¹, Mateusza Rajewskiego i Roberta
Jol.
Rajewskiego jr.

Znakomity wystêp m³odych siatkarek

Br¹zowy medal na Mazowszu

W K¹tach Wroc³awskich rozegrany zosta³ fina³ Otwartego Miêdzynarodowego Pucharu Polski
Juniorów i Juniorek w judo. Turniej by³ licznie obsadzony i sta³ na
bardzo wysokim poziomie. Zawody s¹ na drugim miejscu pod
wzglêdem rangi, zaraz po Mistrzostwach Polski. Rywalizacja
sportowa odbywa³a siê jednoczeœnie na trzech matach.
W turnieju wziê³o udzia³ 278 zawodników i zawodniczek z 40 klubów. W tym gronie by³y równie¿
dwie przedstawicielki UKS Eljot
P³ock. Dorota Szelkowska rywalizowa³a w kategorii wagowej 63 kg.
Stoczy³a jedn¹ walkê z zawodniczk¹
PTS Gwardia Bydgoszcz, du¿o bardziej doœwiadczon¹ i posiadaj¹c¹
znacznie wy¿szy stopieñ wtajemniczenia judo. P³occzance nie uda³o
siê wygraæ, a usprawiedliwieniem
mo¿e byæ fakt, ¿e debiutowa³a w imprezie tej rangi.
Bardziej doœwiadczona i utytu³owana kole¿anka klubowa Doroty, judoczka Martyna Maœlanka startuj¹ca
w kategorii wagowej 44 kg, stoczy³a
dwie walki. Pierwsza zakoñczy³a siê
dla niej najni¿szym wynikiem punktowym yuko bêd¹cym efektem jedynie dwóch kar za zbyt ma³¹ aktywnoœæ rywalki. W drugiej walce Martyna trafi³a na Dominikê Jankowiak,
mocn¹ i niewygodn¹ zawodniczkê
gospodarzy klubu Juvenia Wroc³aw.
Dominika podczas ubieg³orocznych
Mistrzostw Polski Juniorek M³odszych pokona³a Martynê przed czasem w walce o br¹zowy medal. P³occzanka, maj¹c szansê na udany rewan¿, zaatakowa³a i wygra³a walkê
przed czasem przez ippon, efektownie u¿ywaj¹c techniki duszenia, odklepanej poddaniem. W ten sposób

Archiwum klubu

Martyna Maœlanka z³ot¹ medalistk¹ Pucharu Polski w judo

Archiwum klubu

Kickboxing Low-Kick

Martyna Maœlanka na najwy¿szym stopniu podium
zajê³a I miejsce i zdoby³a z³oty medal
PP juniorek w judo. Jest to najwiêkszy sukces zawodniczki UKS Eljot
P³ock, która w kategorii juniorek
startuje dopiero pierwszy raz.
Martyna jest pierwsz¹ i jak na razie
jedyn¹ zawodniczk¹ reprezentuj¹c¹
p³ocki klub, której w d³ugiej – bo ju¿
40-letniej historii p³ockiego judo –
uda³o siê zdobyæ z³ote medale Pucharu Polski ju¿ w trzech kategoriach
wiekowych: w 2008 roku wœród m³odziczek, w 2011 w gronie juniorek
m³odszych i 2012 roku w kategorii juniorek. W tym sezonie Martyna zajmuje III miejsce w rankingu PZJ.
UKS Eljot P³ock w turnieju PP
w klasyfikacji medalowej kobiet zaj¹³ wysokie 6 miejsce wœród 23 klubów, których zawodniczki zdoby³y
Jol.
punkty.

Sukces bryd¿ystów z Bielska

Awans do II ligi

Archiwum klubu

W Warszawie odby³ siê fina³
bryd¿owej III ligi, w której zmierzy³y siê dwie dru¿yny walcz¹ce
o awans do II ligi, GOK-card’s
Bielsk oraz Ziêba Spójnia KoŸmiñski Bridge Team.
Dru¿yny walczy³y o awans na
dystansie 50 rozdañ. Po podliczeniu punktów okaza³o siê, ¿e bielszczanie spisali siê znacznie lepiej
od rywali, wygrywaj¹c 153-96, co
da³o im awans do II ligi tej dyscyOd lewej stoj¹: I trener Robert Kokosza, Adrianna Wróblewska, Emilia B¹kowska, Kamila Marcinkowska, Marta Kuczyñska, Wiktoria Harabasz, Gabrysia Zaworska, Magdalena Sobañska, II trener Jerzy
Chêciñski. W dolnym rzêdzie: Alicja Fabiszewska, Izabela Chêciñska, Marta Chrobociñska, Gabrysia Bielicka, Aleksandra Olenderek i Agnieszka Bary³a

M³odziczki MUKS Volley P³ock
– podczas zawodów rozgrywanych
w Warszawie – wywalczy³y III
miejsce i zdoby³y br¹zowe medale
w Mistrzostwach Mazowsza.
Miejsce na najni¿szym stopniu podium premiuje zawodniczki awansem do 1/8 Mistrzostw Polski.
Warto przypomnieæ, jaka by³a
droga zawodniczek MUKS Volley
P³ock do fina³u. We wrzeœniu 2011
roku rozegrany zosta³ turniej, w którym spoœród 40 zg³oszonych zespo³ów z ca³ego Mazowsza, utworzonych zosta³o 8 lig m³odziczek. P³occzanki trafi³y do II ligi.
Ustalono regu³y, zgodnie z którymi wyznaczono cztery terminy tur-
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niejów ligowych, a po ka¿dym
z nich dwie ostatnie dru¿yny spada³y do ligi ni¿szej a dwie pierwsze
awansowa³y do ligi wy¿szej, jednoczeœnie zbieraj¹c punkty za poszczególne miejsca.
Zawodniczki Volley P³ock dwukrotnie awansowa³y do I ligi i jeden
raz zosta³y z niej zdegradowane.
W czterech turniejach zdoby³y tyle
punktów, ¿e zapewni³y sobie awans
do pó³fina³ów, który to wygra³y
z kompletem zwyciêstw. Zwyciêstwo da³o im kolejny awans, tym razem do fina³u, w którym czeka³y ju¿
dwa najlepsze zespo³y na Mazowszu
MOS WOLA Warszawa i LTS Legionovia Legionowo.

W finale p³occzanki uleg³y LTS Legionovii 1:2, a potem 2:0 MOS WOLA
Warszawa. Nastêpnego dnia czeka³ je
decyduj¹cy mecz o III miejsce ze Spart¹ Warszawa. Po dramatycznym meczu
podopieczne trenerów Roberta Kokosza i Jerzego Chêciñskiego wygra³y
2:1. Zajête III miejsce da³o dru¿ynie
awans do rozgrywek centralnych.
Obok obecnych trenerów: Roberta
Kokosza i Jerzego Chêciñskiego
trzeba koniecznie wymieniæ nazwiska szkoleniowców, którzy wczeœniej prowadzili zespó³: Jacka Ma³kiewicza oraz Annê i Mariusza Chudzików. W 1/8 fina³u Mistrzostw
Polski dziewczêta powalcz¹ o awans
Jol.
w Tomaszowie Lubelskim.

pliny sportu. Ca³y fina³ zawodnicy
GOK-card’s Bielsk grali w sk³adzie: Leszek Pêcherzewski i Leszek Biegañski oraz Aleksander
Marciniak i Piotr Sobczak. We
wczeœniejszych rozgrywkach rundy zasadniczej o punkty walczyli
tak¿e: W³adys³aw Dziachan, Kazimierz
Falkowski,
Boles³aw
Krzewski, Krzysztof Woœkowiak,
Grzegorz Zgorzelski i Iwona ZieJol.
liñska.

Zapraszamy na trybuny
Piłka nożna
I liga, 31 marca godz. 16.00:
Wis³a P³ock – Ruch Radzionków.
IV liga, 31 marca godz. 15.00:
M³awianka – Amator Maszewo, Bug Wyszków – Wis³a II
P³ock, £omianki – Kasztelan
Sierpc, Têcza P³oñsk – B³êkitni
Gabin.
Liga okrêgowa, 31 marca lub 1
kwietnia:
Skrwa £ukomie – Kormoran
£¹ck, Œwit StaroŸreby – Orze³
Goleszyn, Wicher Cieszewo –

Huragan Bodzanów, Wis³a Sobowo – Stoczniowiec P³ock, Wis³a
Nowy Duninów – Bzura Chodaków, Zryw Bielsk – Skra Drobin,
Mazur Gostynin – Ció³kowo, Pogoñ S³upia – Unia I³ów.
Klasa A, 31 marca lub 1 kwietnia:
Kasztelan Bia³e B³oto – Spójnia
Ma³a Wieœ, Polonia Radzanowo –
Stegny Wyszogród, Sparta Mochowo – Relax Miszewo, Unia
Czermno – Start Proboszczewice,
Lwówianka – Czarni Rempin,
Victoria Cekanowo – Zorza
Jol.
Szczawin.
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