SPORTOWE PODSUMOWANIA
19 października – 1 listopada 2015 r.
PIŁKA RĘCZNA
Liga Mistrzów
To był bardzo zły weekend dla polskich drużyn w LM. Zarówno Vive Tauron Kielce, jak i Orlen
Wisła Płock przegrali swoje mecze. Najpierw mistrzowie Polski zostali rozgromieni przez
lidera grupy, Vardar Skopje, aż 24:34, co w przypadku kielczan brzmi wprost
nieprawdopodobnie. Nieco lepiej zaprezentowała się Wisła, która dopiero w końcówce nie
potrafiła zachować zimnej krwi i ostatecznie uległa Flensburgowi 30:34.
PGNiG Superliga
,,Święta wojna” była doskonałą okazją, żeby poprawić sobie humory po nieudanej kolejce
Ligi Mistrzów. Faworytem byli gospodarze, ale to Wisła lepiej zaczęła spotkanie. Kielczanie
wyszli jednak na prowadzenie w 9. minucie po bramce Michała Jureckiego i nie oddali
przewagi do końca meczu. Płocczan pogrążyli głównie Karol Bielecki oraz Sławomir Szmal. W
końcówce kilku zawodników poniosły emocje i na parkiecie doszło do małej szarpaniny.
Wicemistrzowie Polski przegrali w Kielcach 22:32.

SIATKÓWKA
Kwalifikacje do IO 2016
W dniach 5-10 stycznia 2016r. w Berlinie zostanie rozegrany turniej kwalifikacyjny do Igrzysk
Olimpijskich 2016. Bezpośredni awans uzyska zwycięzca turnieju, a dwie kolejne drużyny
będą miały jeszcze na to szansę w maju. Reszta drużyn pozostanie bez jakiejkolwiek
możliwości kwalifikacji. O ile nie nastąpią żadne zmiany, Polska trafi do grupy z Niemcami,
Serbią i Belgią, natomiast w drugiej grupie rywalizować będą Rosja, Bułgaria, Francja i
Finlandia.
Superpuchar Polski
28 października w Poznaniu zostało zdobyte pierwsze trofeum w sezonie 2015/2016. O
Superpuchar Polski walczyli mistrzowie (Asseco Resovia Rzeszów) oraz wicemistrzowie Polski
(Lotos Trefl Gdańsk). Po zaciętej walce lepsi okazali się podopieczni Andrei Anastasiego,
którzy wygrali mecz po tie-break’u. Swój debiut w drużynie ,,Pasów” zaliczył Bartosz Kurek, a
MVP spotkania został Mateusz Mika.

TENIS
WTA
W pierwszy dzień listopada mogliśmy być świadkami jednego z największych sukcesów
polskiego tenisa w historii. Po dramatycznej walce Agnieszka Radwańska wygrała w finale
WTA Finals z Petrą Kvitovą 6:2, 4:6, 6:3. Polka została pierwszą zawodniczką w historii tego
turnieju, która wygrała w finale, wychodząc z grupy z większą liczbą porażek niż zwycięstw.
W nagrodę Isia odebrała czek na ponad 2 mln dolarów, a w rankingu WTA awansowała na 5.
miejsce.
Wyniki zespołów z Lubelszczyzny
piłka nożna
Zagłębie Lubin – Górnik Łęczna 0:0 (0:0)
Górnik Łęczna – Cracovia 1:0 (1:0)
piłka ręczna
MKS Selgros Lublin – KGHM Metraco Zagłębie Lubin 30:22 (12:9)
Energa AZS Koszalin – MKS Selgros Lublin 21:31 (11:8)
MKS Selgros Lublin – IK Savehof 21:34 (10:17)
Vive Tauron Kielce – KS Azoty-Puławy 41:28 (19:15)
KS Azoty-Puławy – MMTS Kwidzyn 32:27 (17:12)
koszykówka
MKS Start Lublin – MKS Dąbrowa Górnicza 74:75
Asseco Gdynia – MKS Start Lublin 83:52
Źródła:
sportowefakty.pl
przegladsportowy.pl
eurosport.onet.pl
ekstraklasa.net
mks.lublin.pl
azoty-pulawy.pl
startlublin.pl

