sport
BHT Petra P³ock w podwójne koronie

Wis³a P³ock – Bytovia Bytów 1:2 (0:0)

Pawe³ Szkopek trzeci na Moscow Raceway
wysoko wygra³a. Jednak mecz ligowy,
zw³aszcza na boisku rywala, rz¹dzi siê
w³asnymi prawami i p³occzanie przegrali. Zreszt¹ jedyny pojedynek w rozgrywkach na wyjeŸdzie. W tym sezonie p³occzanie tak¿e pokonali w okresie przygotowawczym Bytoviê, a w
pierwszym oficjalnym pojedynku,
schodzili z murawy pokonani. Mamy
nadziejê, ¿e na tym zakoñcz¹ siê analogie, a historia siê nie powtórzy.
W P³ocku dru¿ynê Wis³y kibice zobacz¹ dopiero 9 sierpnia w starciu
z Ark¹ Gdynia, jedynym rywalem,
którego nie uda³o siê pokonaæ w poprzednim sezonie.
Wisła: Seweryn Kiełpin – Cezary Stefańczyk, Przemysław Szymiński, Marko
Radić (88 Lukas Kubus), Arkadiusz Reca
(46 Patryk Stępiński), Maksymilian Rogalski, Piotr Wlazło, Jakub Bąk, Dimitar
Iliev, Damian Piotrowski (65 Mikołaj Lebedyński), Wojciech Łuczak.
Bytovia:Laskowski – Wróbel, Bąk (52
Okuno), Opałacz, Wilczyński, Lisowski,
Mandrysz, Jakóbowski (90 Formela),
Poczobut, Szewczyk (84 Jasiński), Surdykowski.
Jol.

Orlen Wis³a rozpoczê³a przygotowania do sezonu

31 lipca pierwszy sparing rêcznych
W poniedzia³ek odby³ siê pierwszy trening pi³karzy rêcznych Orlen
Wis³y, którzy w ten sposób rozpoczêli okres przygotowawczy do bardzo trudnego sezonu. Tylko do koñca tego roku, dru¿yna Manolo Cadenasa ma do rozegrania 26 spotkañ
Superligi i Ligi Mistrzów. – W pierwszych tygodniach zaplanowane zosta³y dwa treningi dziennie. Trener musi
wdra¿aæ nowe elementy i nowych zawodników do dru¿yny, bo 31 lipca
gramy pierwszy sparing z MMTS
Kwidzyn – powiedzia³ wiceprezes
SPR Wis³y P³ock Artur Zieliñski.
To bêdzie najtrudniejszy i najbardziej wymagaj¹cy sezon w historii
p³ockiej dru¿yny. Tylko w tym roku,
od 5 wrzeœnia do 16 grudnia, dru¿yna
ma do rozegrania 26 meczów, 16
w PGNiG Superlidze i 10 w Lidze Mistrzów, po 8 we wrzeœniu i paŸdzierniku, 6 w listopadzie i 4 w grudniu, a do
pokonania tysi¹ce kilometrów. Najbli¿szy wyjazd bêdzie do Legionowa,
najd³u¿szy do Stambu³u.
Poniewa¿ pierwszy trening odby³ siê
po zamkniêciu numeru, napiszemy to,
co uda³o nam siê ustaliæ. W zajêciach
powinno uczestniczyæ 14 z 17 zawodników Orlen Wis³y. Najwiêkszym rozczarowaniem dla kibiców by³ na pewno brak Marco Oneto, najnowszego
nabytku dru¿yny, który z reprezentacj¹
Chile wywalczy³ br¹zowy medal w mistrzostwach Panameryki. W poniedzia-
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³ek zawodnik mia³ dotrzeæ do Niemiec,
zamkn¹æ sprawy w swoim poprzednim
klubie GWD Minden, a stamt¹d przyjechaæ do Polski.
Z powodu trudnoœci komunikacyjnych, z jednodniowym opóŸnieniem
mia³ przyjechaæ do P³ocka Ivan Nikcevic, który ju¿ we wtorek powinien zameldowaæ siê na zajêciach. Na poniedzia³kowym treningu na pewno nie
pojawi³ siê równie¿ Dan-Emil Racotea, który wraz z reprezentacj¹ Rumunii wystêpuje z powodzeniem w m³odzie¿owych mistrzostwach œwiata
w Brazylii. Zawodnik do³¹czy najpóŸniej do zespo³u, bo po powrocie z mistrzostw, trener da³ mu kilka dni na odpoczynek.
To prawdopodobnie ca³a dru¿yna,
która w sezonie 2015/2016 bêdzie walczyæ o mistrzostwo Polski i wyjœcie
z grupy „A” Ligi Mistrzów. – Trzech
zawodników odesz³o, trzech nowych
na te same pozycje dosz³o do zespo³u.
Kadra liczy teraz 17 pi³karzy, ale lista
nie jest zamkniêta. Zadaniem Manolo
Cadenasa jest budowa zespo³u, jeœli
zg³osi on kolejne nazwiska, bêdziemy
rozmawiaæ. Znaj¹c trenera wiem, ¿e
zrobi to dopiero wtedy, gdy bêdzie mia³
100 % pewnoœci, ¿e pi³karz bêdzie
mentalnie, charakterologicznie i sportowo pasowa³ do dru¿yny – zapewnia
Zieliñski.
27 lipca trener Cadenas przeprowadzi³ pierwszy, otwarty dla kibiców tre-

dru¿yna BHT Auto Forum Petra
P³ock, która w ostatnim meczu pokona³a BHT Piotrkowianina Juko
Piotrków Trybunalski. Najlepszym
zawodnikiem turnieju uznano Mi³osza Ruppa. W zawodach wziê³a te¿
udzia³ dru¿yna juniorów, która zajê³a VIII miejsce.
Wœród dru¿yn ¿eñskich zwyciê¿y³y zawodniczki BHT Piotrkowianin
Juko Piotrków Trybunalski, które
pokona³y Warszawa Sk³ad. W najlepszym polskim zespole pi³ki rêcznej pla¿owej kobiet wyst¹pi³y dwie
p³occzanki: Marta Krysiak oraz
Martyna Borys³awska.
Jol.

ning dru¿yny Orlen Wis³y. P³ocka ekipa po kilku zajêciach w terenie i w Orlen Arenie, 31 lipca zagra mecz kontrolny z MMTS Kwidzyn, a potem
wyruszy do Ilsenburga, gdzie od 8
sierpnia wystapi w turnieju wraz z:
Bergisher HC i St. Raphael, 9 sierpnia
p³ocka dru¿yna zagra spotkanie o ostateczne miejsce w zawodach, a potem
wróci do P³ocka.
Na 14 i 15 sierpnia zosta³y wyznaczone pojedynki z HC Motor Zaporo¿e. Pierwszy mecz bêdzie po³¹czony
z oficjaln¹ prezentacj¹ dru¿yny, podczas której pi³karze wyst¹pi¹ w nowych strojach. – Nie bêd¹ to wielkie
zmiany, tylko kosmetyczne. Ostatni
wzór pasowa³ dru¿ynie, dobrze siê
gra³o pi³karzom, zadowoleni byli tak¿e
kibice i sponsorzy, postanowiliœmy
wprowadziæ tylko niewielkie korekty –
doda³ Zieliñski.
Ostatni turniej przed sezonem zaplanowano na dni od 21 do 23 sierpnia,
Orlen Wis³a zagra w Brzeœciu, z: Neva
St. Petersburg, KS Azoty Pu³awy i gospodarzami zawodów HC Meshkov
Brest. Na 28 sierpnia zaplanowany zosta³ ostatni mecz kontrolny, z Górnikiem Zabrze we W³oc³awku, a 5 wrzeœnia pierwszy PGNiG Superligi
z MMTS Kwidzyn. Liga Mistrzów
rozpocznie siê 16 wrzeœnia, w Orlen
Arenie p³ocka dru¿yna goœciæ bêdzie
finalistów Final Four – MKB MVM
Jola Marciniak
Veszprem.

Nas nie dogoniat...
Dobra passa Paw³a Szkopka
trwa. Zza wschodniej granicy docieraj¹ do nas informacje, ¿e w weekend zawodnik Yamaha Motor Polska w Pucharze Gubernatora Regionu Moskiewskiego zaj¹³ trzecie
miejsce. A by³ to dla niego tylko...
trening.
Zawodnik reprezentuj¹cy P³ock
zosta³ zaproszony do Rosji przez zespó³ Yakhnich Motorsport. Z powodu wielogodzinnego oczekiwania na
granicy Pawe³ nie bra³ udzia³u
w pi¹tkowych treningach. W³aœciwie
bez zapoznania siê z bardzo szybkim
i wymagaj¹cym torem Moscow Raceway wywalczy³ jednak pi¹te pole
startowe. Dodajmy, ¿e oprócz wielu
zawodników z Rosji, Estonii, Bia³orusi i Ukrainy jednym z konkurentów Szkopka by³ znakomity w³oski
zawodnik Claudio Corti.
– Wystartowa³em w tych zawodach
treningowo. Uda³o mi siê jednak nie
tylko potrenowaæ przed kolejnymi eliminacjami Wyœcigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski, ale tak¿e dobrze siê zaprezentowaæ przed rosyjsk¹
publicznoœci¹ — t³umaczy Pawe³.
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wszed³ Shohei Okuno, który pokona³
Seweryna Kie³pina i zdobywaj¹c gola,
wyprowadzi³ zespó³ na prowadzenie.
Ta akcja zdenerwowa³a pi³karzy Wis³y, którzy w 77 min doprowadzili do
wyrównania. Pierwszego gola dla
p³ockiej dru¿yny w tym sezonie strzeli³ Miko³aj Lebedyñski, który wykorzysta³ zamieszanie na polu karnym.
I kiedy wielu kibiców zastanawia³o
siê, czy sêdzia bêdzie musia³ zarz¹dziæ
dogrywkê, w 81 min trafienie zanotowa³ Janusz Surdykowski. Jak siê póŸniej okaza³o, ustali³ wynik spotkania.
Nie by³ to udany mecz, kibice bardzo szybko opuœcili stadion, niezadowoleni z gry zespo³u. I mniej wa¿ne
jest to, ¿e Wis³a nie zagra w kolejnych
rundach Pucharu Polski (nie pierwszy
i pewnie nie ostatni raz). Wa¿ne jest,
czy do najbli¿szej niedzieli trener zdo³a tak ustawiæ zespó³, by pokonaæ beniaminka, Zag³êbie Sosnowiec, na jego w³asnym stadionie.
A sk¹d te obawy? Dok³adnie rok temu Wis³a zaczyna³a rozgrywki I ligi od
spotkania z Bytovi¹, beniaminkiem,
z którym w okresie przygotowawczym

To najlepszy sezon w wykonaniu pla¿owych pi³karzy rêcznych
z P³ocka. Przed dwoma tygodniami wywalczyli tytu³ mistrza Polski, teraz zdobyli równie¿ Puchar
Polski.
W weekend p³occzanie walczyli
w Starych Jab³onkach, w turnieju
o Puchar Polski Mazury Cup 2015,
w rywalizacji kobiet i mê¿czyzn.
W obu kategoriach wygra³y te ekipy,
które triumfowa³y w tym sezonie
w mistrzostwach Polski, zdobywaj¹c z³ote medale.
W finale rywalizacji panów Pucharu Polski najlepsz¹ okaza³a siê

Obecnie utytu³owany reprezentant
P³ocka zajmuje pierwsze miejsce
w klasyfikacji generalnej Wyœcigowych Motocyklowych Mistrzostw
Polski i trzeci¹ pozycjê w Alpe Adria Cup. W osi¹ganiu takich wyników pomaga mu wyœcigowa Yamaha YZF-R1M. Maszyna dysponuje
moc¹ ponad 200 koni mechanicznych, wytwarzanych przez nowoczesny, czterocylindrowy silnik wyposa¿ony w 16-zaworow¹ g³owicê.
Ca³oœci dope³nia magnezowa rama
pomocnicza, nowe zawieszenia
Ohlins sterowane elektronicznie
i aluminiowa rama Deltabox. Wiele
elementów motocykla wykonano
z carbonu, magnezu i tytanu. BeeS

Micha³ Maszenda mistrzem Europy

Medal bielszczanina

archiwum

Trener Marcin Kaczmarek dostrzeg³ kilka pozytywów w grze swojego zespo³u podczas meczu 1/32 Pucharu Polski, my nie dostrzegliœmy
prawie ¿adnego. Jeœli szybko gra
dru¿yny siê nie zmieni, o awansie
bêdziemy mogli tylko pomarzyæ. Podobnie jak w poprzednim sezonie
pi³karze graj¹ tak, by nie pope³niæ
b³êdu. Podaj¹ w poprzek boiska lub
do ty³u, bo wiedz¹, ¿e jeœli pi³ka podana do przodu trafi pod nogi rywala, to znaczy, ¿e odwa¿ny zawodnik
pope³ni³ b³¹d i zostanie zmieniony.
Tak by³o z Arkadiuszem Rec¹, który
jako jedyny próbowa³ poderwaæ
swoich kolegów do efektywnej, a nie
efektownej gry. Niestety, po 45 min
trafi³ na ³awkê rezerwowych.
Na trybunach podczas meczu pucharowego zasiad³o oko³o tysi¹ca widzów. Ci, którzy woleli niedzielny
wieczór spêdziæ w innym miejscu, nie
maj¹ jednak czego ¿a³owaæ. Na 90 min
spotkania, oprócz trzech goli, by³y mo¿e trzy akcje, po których rêce sk³ada³y
siê do oklasków. Reszta spotkania ci¹gnê³a siê jak guma do ¿ucia i konia
z rzêdem temu, kto podobnie jak trener
Kaczmarek, dostrzeg³ w grze swojego
zespo³u kilka pozytywów. My zauwa¿yliœmy dwa, a to chyba za ma³o jak na
dru¿ynê z aspiracjami do wy¿szej klasy rozgrywkowej.
Faktem jest, ¿e zespo³owi brakuje
zgrania. Nie ma ju¿ w Wiœle dwóch
nadaj¹cych jej ton zawodników, za to
w podstawowym sk³adzie wysz³o a¿
piêciu nowych pi³karzy. Tak na dobr¹
sprawê, w I po³owie tylko po rzucie
wolnym wykonywanym przez Maksymiliana Rogalskiego mo¿na by³o poczuæ zadowolenie.
Do 60 min II po³owy równie¿ nie
dzia³o siê nic ciekawego, ale zosta³a
ona zapisana w notesach dziennikarzy,
z powodu doœæ nieoczekiwanej zmiany wyniku. W dru¿ynie goœci, w 53
min za Krzysztofa B¹ka na boisko

D. Ossowski

Nie mamy dru¿yny

Najlepszy polski zespó³

W norweskim Tromso odby³y
siê 25 mistrzostwa Europy juniorów
w bryd¿u, po raz pierwszy rozegrane równie¿ w kategorii U-15. W zawodach wystartowa³a para Micha³
Maszenda i Kacper Kopka, którzy
w ubieg³ym roku w Stambule zdobyli tytu³ mistrzów œwiata.
Na starcie zawodów stanê³o tylko
kilku zawodników, którzy przed rokiem walczyli w Stambule. Wiêkszoœæ
rywali m³odych Polaków doros³a
i przesz³a do wy¿szej kategorii. Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e utytu³owani
ch³opcy byli faworytami turnieju.
Polacy ca³y czas utrzymywali siê
w czo³ówce, mimo ¿e niespodziewanie przegrali z Angli¹, a potem jeszcze
z Francj¹, wicemistrzem œwiata.
Przed ostatnim meczem zajmowali II miejsce i o tytu³ mistrzowski grali
z lideruj¹c¹ Szwecj¹. Mogli wygraæ

turniej, ale mogli równie¿ zaj¹æ dopiero IV miejsce. Jeszcze dwa rozdania
przed koñcem wydawa³o siê, ¿e medalu nie zdobêd¹. Na szczêœcie dwa
ostatnie rozdania zakoñczy³y siê wysokim zwyciêstwem Polaków i przynios³y z³oto Micha³owi i Kacprowi.
To olbrzymi sukces bielszczanina, 13-letniego Micha³a, który po tytule mistrza œwiata, zdoby³ teraz tytu³
mistrza Europy. Micha³ ukoñczy³ bielsk¹ podstawówkê, a od wrzeœnia bêdzie uczniem Gimnazjum nr 14 z Oddzia³ami Dwujêzycznymi im. W³adys³awa Jagie³³y w P³ocku. Z Kacprem
graj¹ razem od kilku lat w dru¿ynie
Piast Feliksów. Odnotowali wiele
sukcesów nie tylko w kategorii U-15.
Startuj¹ tez w zawodach razem z doros³ymi, gdzie wzbudzaj¹ spore zainteresowanie.
Po powrocie z Norwegii rozpromieniony Micha³ zapewni³, ¿e tytu³
mistrza Europy by³ trudniejszy
do zdobycia ni¿ mistrza œwiata.
– Na nas spoczywa³ ca³y trud grania, graliœmy najwiêcej, nie byliœmy
debiutantami. Wiedzieliœmy, ¿e jesteœmy faworytami, ale podobne jak my
szanse mia³o piêæ, nawet szeœæ dru¿yn – powiedzia³ po powrocie z zawodów Micha³, który dopiero teraz
Jol.
rozpocz¹³ wakacje.
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