SPORTOWE PODSUMOWANIA
5 – 18 października 2015 r.
PIŁKA RĘCZNA
Eliminacje do ME 2016
Polskie piłkarki ręczne udanie rozpoczęły eliminacje do mistrzostw Europy, które odbędą się
w grudniu 2016 roku. Najpierw w Lubinie łatwo pokonały Finlandię 29:12, a później po
trudniejszym już spotkaniu ze Słowacją triumfowały 23:21. Polki zajmują na razie drugie
miejsce w grupie.
Liga Mistrzów
Ostatnie dwa tygodnie nie były zbyt udane dla Orlenu Wisły Płock. Najpierw Nafciarze zostali
rozbici przez THW Kiel 23:37, a następnie przegrali w Zagrzebiu 24:29. Zupełnie inaczej
wyglądały mecze Vive Tauronu Kielce. Po łatwym zwycięstwie 35:27 z IFK Kristianstad
przyszło im się zmierzyć z bardzo mocną FC Barceloną. Kielczanie byli o krok od zwycięstwa,
bo prowadzili 2 bramkami, jednak w końcówce dwóch zawodników otrzymało kary, a
Hiszpanie zdołali doprowadzić do remisu 30:30.

PIŁKA NOŻNA
Kadra U21
8 października w Lublinie młodzieżowa reprezentacja Polski rozegrała towarzyski mecz z
Izraelem. Po pierwszej połowie Polacy przegrywali 0:1, jednak po bramkach Krzysztofa Piątka
i Mariusza Stępińskiego całe spotkanie wygrali 3:1. Według organizatorów mecz z trybun
oglądało 8113 kibiców. Pojedynek z Izraelem był kolejnym etapem przygotowań do
mistrzostw Europy, które w 2017 r. zostaną rozegrane w naszym kraju.
Eliminacje do ME 2016
Polscy piłkarze zajęli drugie miejsce w grupie i tym samym bezpośrednio awansowali na
mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane we Francji w 2016r. Najpierw Polacy po
dramatycznym meczu zremisowali 2:2 ze Szkotami w Glasgow, a dwie bramki strzelił Robert
Lewandowski. Na zakończenie eliminacji pokonaliśmy w Warszawie Irlandię 2:1 po golach
Grzegorza Krychowiaka i Lewandowskiego. Pierwsze miejsce w naszej grupie zajęli Niemcy, a
trzecie Irlandia, która powalczy jeszcze o awans w listopadowych barażach. Za miesiąc nasza
reprezentacja zagra dwa mecze towarzyskie. 13 listopada zmierzy się w Warszawie z Islandią,
a cztery dni później we Wrocławiu z Czechami.
Po zakończeniu eliminacji bardzo zadowolony mógł być Robert Lewandowski. Kapitan naszej
kadry zdobył 13 bramek – czym wyrównał rekord Irlandczyka Davida Healy’ego – i dało mu to
tytuł króla strzelców eliminacji ME. ,,Lewy” znalazł się również w najlepszej jedenastce
eliminacji, a UEFA uznała go za najlepszego zawodnika kwalifikacji.

TENIS
WTA w Tiencinie
Agnieszka Radwańska szybko rozprawiła się z Danką Kovinić, pokonując ją w finale turnieju
WTA w Tiencinie 6:1, 6:2. W tym roku jest to już drugi triumf Polki, a szesnasty w całej
karierze. Teraz Radwańską czeka WTA Finals w Singapurze. W turnieju – rozpoczynającym się
25 października – zagra osiem najlepszych tenisistek tego sezonu.
SIATKÓWKA
Mistrzostwa Europy
Polskim siatkarzom nie udało się niestety powtórzyć sukcesu z 2009r., kiedy to w Turcji
zdobyliśmy złote medale mistrzostw Europy. Tym razem Polacy zakończyli swój udział w
turnieju na ćwierćfinale, przegrywając 2:3 z reprezentacją Słowenii. Nowym mistrzem Europy
zostali Francuzi. W finale pokonali bez straty seta Słowenię, dla której był to historyczny
sukces. Podium uzupełnili Włosi, którzy wygrali z Bułgarią 3:1.
Wyniki zespołów z Lubelszczyzny
piłka nożna
Górnik Łęczna – Jagiellonia Białystok 3:2 (2:1)
piłka ręczna
CSM Bucuresti – MKS Selgros Lublin 33:21 (14:13)
SPR Chrobry Głogów – KS Azoty-Puławy 26:35 (13:19)
KS Azoty-Puławy – Pogoń Szczecin 25:22 (15:13)
koszykówka
MKS Start Lublin – BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 59:61 (14:18, 20:9, 12:19, 13:15)
MKS Start Lublin – Polpharma Starogard Gdański 77:68 (17:17, 11:17, 27:11, 22:23)
PGE Turów Zgorzelec – MKS Start Lublin 76:66 (18:16, 24:15, 15:16, 19:19)
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